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কন্মযোগ 

৬অশ্রিনীকূমার দত্ত 
প্রণীত। 

সরব্ধতী লাইব্রেরী 
৯, রমানাথ মজুমদার ট্রাট,* 

কলিকাতা। 

মূল্য ১৮ আনা 



শ্রীপরিমলবিহারী রায় 

সরস্বতী লাইব্রেরী 
৯ রমানাথ মজুমদার প্রা 

কলিকাতা । 

ষষ্ট পুনমু্রণ 
১৩৪০ 

মুদ্রাকর 
শ্রীশৈলেন্ত্রনাথ গুহ রায়, বি.এ 

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ 

১নং রমানাথ মজুমদার স্ত্রী, 

কলিকাতা। 



ভূমিকা 

৬অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রণীত “কর্মযোগ” প্রকাশিত হইল। 
স্কল্লিত ধারানুসারে গ্রন্থখানি সম্পূর্ন হইলে বৃহদায়তন হইত কিন্ত 
গ্রস্থকারের রোগজীর্ণ দেহ হইতে সে সন্কল্প সিদ্ধির সম্ভাবনা 
নাই দেখিয়। অগত্য1 কর্ম যোগের আদর্শ সম্বন্ধে স্থূল স্থল বক্তব্য 

বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ কর! হইয়াছে । ,১৩২৩-২৪ সনে “মানসী 
ও মর্শমবাণী” পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। তজ্জন্য উক্ত পত্রিকার 

পরিচালকগণের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ আছি। 

সুদূর অতীতে কুরুক্ষেত্রের সমরাক্গনে একদিন যে বিশ্বাবিশ্রুত 
শঙ্খধবনি উঠিয়াছিল, এ পুস্তকখানি তাহারই একটি প্রতিধ্বনি 
মাত্র। প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি প্রধানতঃ শ্রীমদ্ভগবদগীত। 

অবলঙ্ছনে লিখিত হইলেও ইহা! বিভিন্ন জাতির সুক্ত, দৃষ্টান্ত ও 
উপদেশে সমুজ্জল হইয়াছে । গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন এই কন্ম- 

যুগে নিষ্কাম কর্্মযোগ ভিন্ন উদ্ধারের অন্য পন্তা নাই; জাতীয় 
উত্থান পতন কশ্ম নিরপেক্ষ হইতে পারে না; এক দিকে ক্ম- 

কুঠ অকাল সন্্য।সী, অন্যদিকে কন্মাসক্ত ঘের বিষয়ী--উভয়েই 

সমাজদ্রোহী। কন্বদ্বারা সসীম অনু অনীম ভূমা হইতে পারে; 

হৃদয়ে হৃদয়ে সচ্চিদানন্দকে প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে কম্মযোগ 

মাত্র কশ্মভোগেই পর্যবসিত হর। এই নিষ্কাম কম্শযোগ শ্রীবিষু 
প্রীত্যর্থ ও লোক সংগ্রহার্থ, এই এই প্রকারে অনুষ্ঠিত হইতে 

পারে; বন্ধু-প্রীতি, ধর্ম-প্রীতি, দেশ-প্রীতি,' স্বাধীনতা-প্রীতি, 



৮৮০ 

বিশ্বমানব-প্রীতি, জীব-প্রীতি ও সর্বব্যাপী শ্রীবিষ্ণপ্রীতি হইতে 
উভয়বিধ কর্মযোগের প্রণোদনা! আসিতে পারে । যে সনাতন 

সর্ববকর্মা সর্বজ্ঞ সদানন্দ বিরাট পুরুষ এই জগদযস্ত্রের সর্ববাবিধ 
ব্যাপার নিম্মমিত ও শৃঙ্খলিত করিতেছেন, তাহার সহিত 

একাত্ম্য সম্পাদন করিতে হইলে তাহারই জ্ঞান,» প্রেম, পুণ্য 

নিজ নিজ জীবনে কম্মযোগ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । 

সিকাগো ধন্ম মহামগুলী, হেগ আন্তজ্জীতিক ধন্মাধিকরণ, আস্ত- 

র্জাতিক বাণিজ্যতরীগুলিং এই' বিশ্বব্যাপী প্রেমের পরিবার 
সংস্থাপনে উদ্যোগ করিতেছে মাত্র" বিংশ শতাব্দীর ভীবণতর 
কুরুক্ষেত্রের পরিণামে যে স্থফল ফলিবে বলিয়া গ্রন্থকার আশা! 

করিয়াছিলেন, তাহ। ফলে নাই বটে, কিন্কু, তিনি মনে কবেন 

যে পথিবীর গতি তবদভিমুখীন হইয়াছে এবং শ্রীভগবানের 
পদাঘাতে অচিরে শুভ পরিণতির সম্ভাবনা দেখ। যাইতেছে । 
পুণ্যক্সোক শ্রীমদিবেকানন্দের কণ্ঠে ক মিলাইয়া গ্রন্থকার ভারত- 

বাসীকে কর্মমন্ত্রে উদ্বদ্ধ করিতেছেন । আমরাও বলি “নিয়তং 

কুরুকর্মত্ং” এই “কুরু কুরু” মন্ত্র আবার এই পুণ্যক্ষেত্রকে ধর্্- 

ক্ষেত্রে পরিণত করুক । 

বরিশাল, 
্ শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায় 

জ্যেষ্ট ৮, ১৩৩২ 



প্রকশিকের নিবেদন 

কর্মযোগের ষষ্ঠ সংক্ষরণ; প্রকাশিত হইল। 
অশ্বিনীকুমারের প্রিয়তম বন্ধু আচাধ্য জগদীশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় পূব্ব পুর্ব সংস্করণের ভূমিকা 
লিখিয়। দিয়াছিলেন--এবার আর তিনি এ মর জগতে 

নাই। বর্তমান সংস্করণ পুর্ব সংস্করণেরই পুনমুর্রণ__ 
কেবল ইহাতে অশ্বিনীকুমার ও জগদীশচন্দ্রের ছই- 
খানি চিত্র সংযোজিত করা হইল । 

আবাঢঃ ১৩৪৪ প্রকাশক 
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ল্বল্লন্মোঙা 

আদর্শ কর্মমভূমি 

ংসার কর্মভূমি। তৃগু ভরদ্বাজকে এই পৃথিবী দেখাইয়া 

কহিলেন, “কন্মভূমিরিয়ম্” | বিশ্ব কর্মময় । কম্ম স্থির ভিত্তি । 

উদ্দাম উজ্রঙ্খল অণুরাশি (০18০১) শৃঙ্খল স্থনিয়ন্ত্রিত বিশ্বে 

(0951709) পরিণত হইল কন্মে। স্ষষ্টি বিধৃত কর্মে। স্বয়ং 

ভগবান্ মহাকন্মী। কর্খে স্ষ্টিঃ কম্মে পালন, কম্মে সংহার। 

বিধাতা এই ব্রন্মাণ্ু-গৃহের মহীগৃহস্থ ; স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বব্যাপী 

এই মহাপরিবারে যাহার যাহা প্রয়োজন, যথাষথরূপে নিত্যকাল 

যোগাইতেছেন--“যথ।তথাতোহথান্ ব্যাদধাচ্ছাশ্বতীভাঃ সমাভ্যঃ 1” 

(ইঈশোপনিষৎ, ৮) 

গীতায় ভগবান্ অজ্জনকে বলিতেছেন £-- 

ন মে পার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিধু লোকেষু কিঞ্চন। 

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণিণ 
_-ভগব্দগীতা ৩, ২২ 

-_-হে পার্থ, আমার কর্তব্য কিছু নাই, এই তিন লোকে 

আমার অপ্রাপ্ত ব। প্রাপ্তব্ও কিছু নাই; তথাপি আমি কন্মে 

প্রবৃত্ত রহিয়াছি |, 



২ কম্মযোগ 

কর্্মণামী ভাস্তি দেবা: পরত্র 

কম্ম্ৈবেহ প্লবতে মাতরিশ্বা 
অহোরাত্রে বিদধ কর্ন্টণৈবা- 
তক্জিতো শশ্বদুদেতি তূর্য ॥ 

মহাভারত, উদ্যোগপর্বব ২৮, ৯ 

-পরলোকে দেবগণ কর্শবলে দীপ্যমান, 'কর্দবলে বায়ু 
প্রবহমান, কর্মবলে অহোরাত্র বিধান করিয়া অতক্দ্রিতভাবে 

সূ্য উদ্দিত হইতেছেন |, 

মাসাঞ্ধ মাসানথ নক্ষত্রযোগ্ান- 
তক্দ্রিতশ্চন্দ্রমাম্চাভ্যুপৈতি। 
অতক্দ্রিতো৷ দহতে জাতবেদীঃ 
সমিদ্ধমানঃ কর্ম কুর্ববন্ প্রজাভ্যঃ ॥ 

--মৃহাঁভারত, উদ্যোগপর্ধব, ১০ 

-চন্দ্রমা অতক্দিতভাবে পল, মাস, নক্ষত্রযোগ প্রাপ্ত 

হইতেছেন ; অগ্নি সমিদ্ধমান হইয়া অতক্ত্রিতভাবে প্রজাগণের 

কর্মসাধন করিতে প্রজ্বলিত হইতেছেন ।, 

অতক্দ্রিত। ভারমিমং মহাস্তং 
বিভপ্তি দেবী পৃথিবী বলেন। 

অতক্দ্রিতাঃ শীঘ্রমপে। বহস্তি 
সন্তর্পয়স্ত্যঃ সর্ব্বভূতানি নদ্ভঃ ॥ 

--মহাভারত, উদ্যোগপর্বব, ১১ 



আদশ কর্মভূমি ৩ 
পাস এসসি স্থান সি সা সস সস 

-_-“দেবী পৃথিবী বলের দ্বারা অতন্দ্রিতভাবে এই মহাভার 

বহন করিতেছেন; যাবতীয় ভূতগণকে সন্তপ্ত করিতে নদীগণ 

অতক্দ্িতভাবে দ্রুত জল বহন করিতেছেন । 

অতক্ভ্িতে| বর্ষতি ভুরিতেজাঃ 
সম্মাদয়নস্তরীক্ষং দ্িশশ্চ। 

অতক্দ্রিতো ত্রক্ষচর্য্যং চচার 
শ্রেষ্ঠত্মিচ্ছন্ বলভিন্দেবতানাং ॥ 

-মৃহাযঢভারত, উদ্যেগপর্ব, ১২ 

--আকাশ ও দিক সকল নিনাদিত করিয়া মেঘ অতন্দ্রিতভাবে 

বারি বর্ষণ করিতেছেন? দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ইচ্ছা করিয়! 

ইন্দ্র অতন্দ্রিতভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছেন ।” 

সকলেই অতন্ট্রিতভাবে কর্থে নিযুক্ত। মহাত্বা কালণইল 
এই বিশ্বের অতন্দ্রিত কশ্মান্ুষ্ঠটাণ দর্শন করিয়! বলিয়াছিলেন £- 

£৬1)2015 0215 01155156006 21 10ি0106902]- 

0801010. 0£ 07৪ ৮61১ [০ ০, ?৮-7এই বিশ্ব কি? ইহ “কৃ 

ধাতুর অনন্ত “রূপ? । 

কন্ম ভিন্ন এ জগতে কাহারও তিষ্িবার সাধ্য নাই। গীতায় 
ভগবান্ অজ্জুনকে বলিতেছেন £-- * 

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ। 
কার্ধযতে হাবশ: কর সর্ববঃ প্রকৃতিজৈগ্ড গৈঃ ॥ 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদ কর্ণ | 

__-ভগবদশগীতা ৩১ ৫ 



৪ কম্মযোগ 
ও পিসি লিস্ট লি শি লাল রিল ৬ লিপ ৯ তি লোস্টি পিপি সত ৮৫৯ এস্সিপরিস্টি রি ঠাস সিকি ক সিলাস্টি তস্টি তি সি পিসির পোপ পস্সিলা সত পিস্িপল সি তাস্ছি পিসি তীদ্ছি লি ভরি কাস লাস ভাসি তোসিকতি সিসি লা সিন্স 

রশ না করিয়া কেহ ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারে না; 

সকলেরই প্রাকৃতিক গুণের দ্বারা চালিত হইয়া অনিচ্ছাসত্বেও 

কার্য করিতে হইতেছে। কর্ম না করিলে তোমার শরীর-যাত্রাও 

নির্বাহ হইতে পারে না।, 

তোমার জীবিকানির্বাহের জন্য যে সামান্য কতিপয় তণ্ড ল- 

কণ। সংগ্রহের প্রয়োজন, তাহাও কর্মসাপেক্ষ ৷ 'অন্ত প্রয়োজন 

না থাকিলেও মাত্র আত্মরক্ষাব জন্যও প্রত্যেক ব্যক্তির কন্ম 

করিতেই হইবে। ৃঁ | 

আত্মরক্ষা ও জগত রক্ষার জগ্ভ সকলেই কর্শচক্রে ঘূর্ণায়মান । 

যে গৃহে বাস কবি, যে আসনে উপবেশন করিঃ যে শধ্যায় শয়ন 

করি, থে বস্ত্র পরিধান করি, যে ভক্ষ্য আহার করি; সমস্তই 

কম্মোত্তব। | 

আমার জন্য কেবল আঁমিই কন্ম করিতেছি, তাহা নহে ; এই 

মাত্র শুনিলাম্ স্মধ্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ কি ভাবে নিরস্তর 

আমার সেবা করিতেছেন । কত কোটি কোটি প্রাণী আমার 

জন্ অবিশ্রাস্ত খাটিতেছে। “আমার বাড়ী, আমার বাড়ী, 

বলিয়। যে স্থান নির্দেশ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হই, একবার 

চিন্তা করুন, সেই স্থানটি আবাঁসযোগ্য করিতে কত লোক 

তাহাদিগের শারীরিক ও মানসিক কত শক্তি ব্যয় করিয়াছেন। 

বাতাতপ হইতে আমাকে রক্ষা করিতে যে গৃহখানি 
নির্শিত হইয়াছে, ইহার প্রত্যেক উপকরণ আবিষ্কার ও 

সংগ্রহ করিতে কত লক্ষ লক্ষ লোক অবিশ্রীষ্ত পরিশ্রম 



আদর্শ কম্মভূমি ৫ 
সিল ৬৫৯ সিন সিসির পিসির সিরা পিসির ভিপি পিপিপি স্পিড তিপস্পিলি রী সিপিিতিি লী সিরা লা সামিল সস সিসি সস আনীত উল) পপির উলাস্পাসিতিসটিতীসি সিটি সিটিসিল লাস 

করিয়াছে, তাহা! ভাবিতে গেলে মন স্তমিত হয়। যে অন্ন-ব্যঞ্রনাদি 

দ্বার! প্রত্যহ ক্ষুধানল প্রশমিত করি, কিন্ব। যে বন্ত্রখণ্ড দ্বারা লজ্জা 

নিবারণ করিয়া থাকি, ইহার প্রত্যেক বস্ত্র ষে যে পদার্থের 

সংযোজনায় প্রস্তত হইয়া! থাকে, সেই পদার্থগুলি আবিষ্কার ও যে 
প্রণালীতে সংযুক্ত কর! প্রয়োজন, তাহ। উদ্ভাবন করিতে কত যুগে 
কত লোক গঞ্ষদঘন্ম হইয়াছে, চিন্তা* করিলে অবাক হইতে হয়। 

ক্ষদ অপোগণ্ড শিশু ছিলাম, সামান্য মশকাদি দূর করিবার ক্ষমতাও 

ছিল না, কত লোকের কতবিধ কম্মের ফলে এত বড় হ্ইয়াছি__ 

ভাঁবিতে প্রাণ কৃতগ্ঞতার$স আগ্ন ত হু) বাহিরের স্ুখ-স্বাচ্ছ- 
ন্দ্ের জন্ত কত লোকের নিকটে খণী ; আবার অস্তরের বল, বুদ্ধি, 

জ্ঞান, সন্ভাব প্রভৃতির জন্য জীঁবত, মৃত, কত অগণ্য লোকের 

নিকটে খণী আছি। আবার, আমার তোমার এ জীবনে যে 
তত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহা যাহাদিগের দ্বারা রক্ষিত ও 

সন্বদ্ধিত হইবে, সেই ভবিষাছংশধরগণের নিকটেও ত খণী | কেবল 

কি মন্ষ্যের নিকটেই খণা! কত ইতর পশু আমাদিগের জন্য 

শরীরের রক্ত জল করিতেছে এবং কত কষ্ট সহা করিতেছে, ইহ! 

কি আমরা প্রতাক্ষ করিতছি না? উত্ভিদ-জগৎ আমাদের প্রাণ 

রক্ষা! ও স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কত উপায়ন লইয়া উপস্থিত ! 

জীব-সমাজ দ্বারা পুষ্ট ও বদ্ধিত হইয়া যদি সেই' সমাজের রক্ষ। ও 
উন্নতিকল্পে কন্ম করিতে প্রস্তুত না হই, তবে আমর! নিতান্তই 

কৃতদ্ন। 

বিশেষ আত্মোল্লতিও কর্ম ভিন্ন সম্ভবপব নহে। স্বকল্যাণ 

সাধন জন্তও সকলেরই কর্মের প্রয়োজন |, সংসার-দোলায় 



৬ কর্মযোগ 
লি ৯ তাস ঠািঠীসিগীছি ভারি তাসিভা্টি লি এছ কাটি তি তাসি তাছি তি পাটি 2 পাটি লা পাটি পি ৯ পিপি পাটি পিরিত ৯ ০৯ পিল এছ লি তিল» এ পাছি তা সিলসিলা 

আন্দোলিত না হইয়া কেহই পরষপুরুষার্থোপযোগী গগগ্রামের 
অধিকারী হইতে পারে না । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিত্তেছেন 

ন কর্মণামনা রস্তাক্লৈক্ষর্্্যং পুরুযোহশ্,তে.। 
ন চ জন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ 

€ _-ভগবদগীতা ৩, ৪ 

_কির্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না; 
কর্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধিলাভ ভূয় না? । 

রঃ € 

মহষি বশিষ্ট শ্রীরামচক্রকে বব ২ 

রাম রাম মহাবাহে! মহাপুরুষ চিন্ময়। 
নায়ং বিশ্রান্তিকালো! হি লোকানন্দকরো ভব ॥ 
যবাল্লোকপরামর্শে নিট! নাস্তি যোগিনঃ ! 
তাবদ্রূটুসমাধিত্বং ন ভবত্যেব নির্মলম্ ॥ 
তম্মাদ্রোজ্যাদিবিষয়ান্ পর্যযালোক্য বিনশ্বরান্। 
দেবকার্ধ্যাদিভারাংশ্চ ভজ পুর সুখী ভব ॥ 

_যোগবাশিষ্ট_নির্ববাণ; পূর্ব ১২৮, ৯৬৯৮ 

_-হে ম্হাবাহু, চিন্ময় মহাপুরুষ রাম, এখন তোমার বিশ্রামের 

সময় নহে, লোকানন্দকর হও । যোগীর যদবধি লোকযাত্রা- 

কর্ম সম্পন্ন না হয়, তদবধি নির্মল সমাধিত্ব ঘটে না। অতএব 

নশ্বর রাজ্যাদি বিষয় পর্যযালোচনা করিয়া! দেবকাধ্যাদ্দিভার ভজনা 

কর ও তদ্বারা হে পুত্র, স্থখী হও |, 



আদশ কর্মভূমি 4 
০ শাস্তি এমসি সি কৌ তত সি রসি শসা সপ এ তা সি লি ০৯ সরা রিনি সরস পিপি 

ছত্রপতি শিবাজী-গুরু শ্রীরামদাস স্বামী বলিয়াছেন £-- 

আধী” প্রপঞ্চ করাব! নেটকা।। 
মগ ঘ্যাবে পরমার্থবিবেকা! ॥ 

-_দাসবোধ ১২১ ১১ ১ 

প্রথমে স্বন্দররূপে প্রপঞ্জের কাধ্য করিবে, পরে পরমার্থ বিবেক 

গ্রহণ করিবে, 

কি ভাবে প্রপঞ্চের কার্ধা করিতে হইবে তাহাও বলিয়া- 

ছেন £-- 
প্রপঞ্চ করাবা ৫নমরু 1 

পাহার। পরমার্থবিবেক। 
জেনে" করিত্তী উভয়ে লোক । 

সম্তষ্ট হোতী ॥ 
-দাসবোধ ১১, ৩, ২ 

_-সংযতভাবে 'প্রপঞ্চ করিবে ও পরমার্থবিবেক বুঝিতে থাকিবে, 

ইহা দ্বারা উভয় লোক সন্তষ্ট হইয়। থাকে ।, 

সংযত প্রপঞ্চসেবা ভিন্ন কেহই ঘেত্রী, করুণা, মুদদিতা, 
উপেক্ষা প্রভৃতি আয়ত্ত কবিতে পারে না; শুক্রধন্্মাধিকারীও হন 

ন1। কাহার প্রতি ককণ1 কর! হইবে? সংসার-সন্বদ্ধ না থাকিলে 

কাহার সহিত মৈত্রী করা হইবে? কাহার আনন্দে মুদিতা প্রকাশ 

পাইবে ও কাহার ছেষ ও ঘ্বণ! উপেক্ষ। করিবে? সংসার-কর্ম ভিন্ন 

আত্মজ্ঞান-লাভের সোপান নিত্যানিত্যবস্ত-বিবেক, ইহা মৃত্রার্থ-ফল- 
ভোগ-বিরাগ, শমদমাদি ষট্কসম্পত্তি ও মুমুক্ষৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে 

কি প্রকাবে? অনিত্যের সংস্পর্শে আসিলে তবে ত নিত্যের 



৮ কম্মযোগ 
উস পাস্টিী ছি পাস্সিলাসি পাস্টিত ছি শী পাস্ছিতী ঈ পাতি পালাল সি এ সিলীছি বাসি ঠাস্টিরাসিক ৯ বাসি সিসি ৪ ঈাসিরী উতর সব সিরাসি তীির্প ছি পাসিপীছিাসি ছি লী ৫টি 

সহিত তাহার পার্থক্য বুঝিব ! ইহলোক ও পরলোকে কি ফল 

লাভ করা যায় জানিলে এবং তাহার অনিত্যত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলে 
তবে ত সম্ভোগে বিরাগ জন্মিবে। বহিরিক্ররিয় ও অন্তরিজ্জিয়ের 

নান প্রকার বিপত্তির বিষয় উপস্থিত হইলে তবে ত শমদমাদি 

সাধনের চেষ্টা হইবে। কষ্টে না পড়িলে তিতিক্ষ! আসিবে 

কোথা হইতে ? বিষয়ানহ্ভবের দোষ লক্ষ্যিত হইল তবে ত 
উপরতি? উপরতি হইলে তৎ্পরে সমাধান এবং গুরু ও 

বেদীস্ত-বাক্যে শ্রদ্ধার উদর । বন্ধন-বোধ হইলে তবে ত মুমুক্ষত্ 

আসিবে । আমাদিগের সংসারের 'ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে 

পথ পরিষ্কার হইবে । অনেক ভ্রম হইবে, অনেকবার পদত্খলন 

হইবে সত্য; কিন্তু তাহাই ফলপ্রদ হইবে; তাহা হইতেই ভ্রম 

নিরাশ হইবে, সত্যপস্থা ফুটিয়া উঠিবে, পপ্রম-পবিভ্রতায় মণ্ডিত 
হইবার অনুষ্ঠান চলিতে থাকিবে । ইহ ঘটে দেখিয়াই রবীন্্র- 

নাথ ভগবানকে বলিয়াছেন £_ 

“শত ছিদ্র করে' জীবন 
বাঁশী বাজাও হে ।” 

পরমার্থাভিমুখ অর্থাৎ আত্মমোক্ষ ও জগন্মোক্ষাভিমুখ কম্মম 

করিতে গিয়া যে ভরমে পতিত হই, সদিচ্ছাবলে তাহা দুর হইয়া যায় 
এবং আনন্দ ও সত্যের পথ খুলিয়া যায়। কর্তা শত ছিদ্রের 

ভিতর দিয়া অপূর্ব্ব বংশীধ্বনি করিতে থাকেন। 

এইরূপ কর্মের ঘ্বারাই জগৎ উন্নত হইতেছে । এইরূপ কর্ম 

করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যে ব্যক্তি এইক্দপ কর্ম 

জীবনের ব্রত করিয়! ল'ন, তিনিই প্ররূত মনুষ্য এবং যে জাতি 



আদর্শ কর্শভূমি ৯ 
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এইবূপ কণ্সাধন জন্য সর্বদ] সচেষ্ট, সেই জাতিই উন্নতির 

পদৰীতে আরোহণ করে । যে সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা উতকুষ্টরূপে 

এইরূপ কন্ম সম্পন্ন কবে, সেই সম্প্রদায়ই জগতের শীর্যস্থানীয় । 

ইতিহাসের পংক্তিতে পংক্তিতে: এই তথ্য প্রমাণিত হইতেছে । 
পৃথিবীর মহাজনগণ এইরূপ করিয়াছেন বলিয়াই “মহাজন, 

এই দিকেশ্ধে দেশ ও থে জীতি যতদূব অগ্রসর হইয়াছে, 
. সেই দেশ, সেই জাতি জগতে ততৃব শ্রেষ্ঠ হইরাছে। প্রাচীন 

রোম যতদিন এই ভাবে অন্কপ্রাণিত ছিল, ততদিনই সমস্ত 
জগতেব পুজার্থ ছিল$ বাই এই* ভাবটী ত্যাগ করিল, 
অমনি তাহার পদপ্রান্তে স্থান পাবার যোগ্য নহে যাহারা, 

তাহাদিগের পদলুস্ঠিত হইতে হইল! ভাঁরত ঘতদিন কন্ম করিতে 

সর্বাপেক্ষা অগ্রনর ছিন্বু, ততদিনই সন শিরোবত্র ছিল, 
চতু্দিকে তাহার নামে জয়ধ্বনি পডিত; যাই এই ভাব হইতে 
বিচ্যুত হইল, অমনি কলঙ্কের পসরা মস্তকে চা | 

এই ভাঁরতবর্ধে যখন আধ্যগণ কর্মদ্বারা গৌরবের উচ্চতম 

শিখরে আরোহণ করিলেন এবং দেখিলেন যে, এই 'স্থজল। 

সফল?” ভূমিতে এপ পর্যাপ্ধ অনসংস্থানেব ব্যবস্থ। রহিয়াছে যে 

তাহাদ্িগের জীবিকানির্বাহের জন্য কন্মের বিশেষ প্রয়োজন নাই, 

তখন কর্মের প্রতি সহজে তাচ্ছিল্য উপস্থিত হইল। শরীরযাত্রা 
এই দেশে অনায়াসসাধা বলিয়া তাহ। অনাদরের বিষয় হইল; 

এবং শরীরঘাত্রা নির্বাহের সহিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি 

কিরূপ সংশ্লিষ্ট তাহা দৃষ্টির বহিভর্ত হইল। জীবিকাবিধায়ী 
বহিম্ম্থ কর্ম নিতান্তই অকিঞ্চিংকর বলিয়া প্রতীয়মান হইল; 



১০ কম্মযোগ 
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কিন্ত তাহাই, অস্ত করিয়। লইলে বাহিরের মঙ্গল যেরূপ 
সংসাধিত হয়, অন্তরের মঙ্গলও তেমনি সাধিত হইয়া থাকে-__ ইহা 
ধারণার বিষয় রহিল না। সুতরাং অগ্রে কর্মকে অবৃহেলা 

করিয়॥ মাত্র জ্ঞান ও ভক্তিকে জীবনের পরম সাধ নির্দারণ করি- 

লেন এবং নিম়শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বর্শঘ্বারা নিয়মিত না হওয়ায় 

উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। ইঁছাই ভাবতের পব্তনের স্ত্র। 

ধাহারা সংসার ত্যাগ করিয়! তপ্ত! করিতে লাগিলেন, তাহার! 

সাধু মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইলেন; এবং ধাহারা সংসারী 

রহিলেন, জগতের মঙ্গলের :সহিত-উ 'তাহাদিগের স্বকীয় মঙ্গল কিরূপ 

ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ, তাহা ভূলিয়! তাহারা ঘোর বিষয়ী ও স্বার্থপর 

হইয়া দঈীভাইলেন। ছুই দলই মাঁনব-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন 

হইলেন। বাহার] তপস্যাপর তাহারাও্ স্ববিমুক্তিকাম হইয়া 
পরার্থ-নিষ্ঠা ত্যাগ করিলেন, ইক্জিয়ার্থ-বিমূঢ জীবদিগের জন্য কোন 

চিন্তাই রহিল না। প্রহ্নাদ যে ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া ভগবানকে 

বলিয়াছিলেন 

নেবোদ্ধিজে পরছুরত্যয়বৈতরণ্যা- 
স্তবীর্য্যগ্রায়নমন্থাম্বতমগ্নীচিত্তঃ। 
শোচে ততে। বিমুখচেতস ইক্ডিিয়ার্থ- 
মায়াস্থখায় ভরঘুদ্বহতো বিমুঢ়ান্। 
প্রায়েণ দেবমুনয়: স্ববিমুক্তিকাম! 
মৌনং চরস্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ | 



৪ চি ১১ 
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নৈতান্ বিহায় কপণান বিমৃমৃক্ষ একো 
নান্যাং ত্বদন্যশরণং ভ্রমতোহন্ুপশ্যে ৷ 

ভাগবত ৭) ৯, ৪৩-৪৪ 

হে ভগবান, তোমার গুণগান-মহামৃত-মগ্রচিত্ত আমি, ছুষ্পার 

বৈতরণী মনে করিয়া উদ্দিগ্ন নউ, সেই গুণগান-বিমুখ ইন্জরিয়ার্থ- 

মায়া স্থখের *জন্য ভারবহনকারী ধুর্থদিগের জন্যই উদ্দিগ্ন। প্রায়ই 
দেবতা ও মুনিগণ স্বমুক্তিকাম হইয়া! বিজনে মৌনাবলম্বন কবিয়া 
তপন্য! করিয়া থাকেন । তাহার। পরার্থনিষ্ঠ নহেন, পবের দিকে 

দৃষ্টি করেন না। এতগুলি কুণীপান্র 'মায়ামুক্ত বাক্তিদিগকে তাগ 

করিয়া আমি একক মোক পাইতে ইচ্ছুক নহি । এই যে মন্তত্ত 

মোহচক্রে ভ্রমণ করিতোছ, ইহার ত তুমি ভিন্ন গতি দেখি না।। 
প্রহলাদের সেই ভাবটা তপস্থী ও সংসারী উভয়ের প্রাণ 

হইতেই তিরোহিত হইল । উভয়েই জগৎ লিষা স্থার্থনিষ্ 

হইলেন । 

ইহার ফল যাহ। হইবার তাহাই হইল । ভাবতবাসী ক্রমে 

নির্জীব, শক্তিহীন ও মলিনচিত্ত হইতে লাগিল । ধাহারা মানব- 

সমাজ ত্যাগ কবিয়া সাধন! আরম্ভ করিলেন, তাহাদিগেব প্রা 

সকলেই কন্মজনিত হৃদয়-বলের অভাবে অকম্মা ভিক্ষুক সম্প্রদ।য়ে 

পরিণত হইলেন । আর ধাহার1 সংসারে রহিলেন, তাহাদিগের 

প্রায় সকলেই উচ্ছত্খল হৃদয় লইয়া! দ্বেষ+ হিংসা, কাম, 
লোভাদি কুপ্রবুত্তিগুলির দাঁসত্ব অবলম্বন করিলেন। এই পপ্থা 
অনুসরণ করিতে করিতে ঘখন ভারতবাসিগণ যৎপরোনাস্তি 

নিরবীর্ধ্য হইয়! পড়িলেন, খন তাহাদিগকে ,পরপদানত হইতে 



১২ কম্মযোগ 
৯ এ ঈ পাসিবা উিশাসি লাসির পরিসর উিিতীস্টি তি পিসি পাস পাছি পাস লস সিরা উপরি তা সত প্প্পী সর্ণাসি পিল সি পাশা 

হইল। | এর প্রতি অনাস্থা হইলে কি ফল হয়, কর্তা তাহাই 

প্রত্যক্ষ ভাবে দেখাইয়া দিলেন। অকর্মাগণ কশ্মান্ুসেবিগণের 

ক্রীড়াপুত্বলী হইয়া থাকিবে, তাহাদিগের অঙ্গুলি-হেলনে উঠবে, 

বসিবে, চলিবে, ইহাই ভগবানের বিধি । জগন্সয় নিত্য এই তত্ব 
প্রচারিত হইতেছে । যতদিন পুনরায় কম্মের জন্য প্রস্তত না 

হইব, ততদিন কোন শ্রেষ্ঠ জার্তির সমকক্ষ হইবার আশ] নাই । 

কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত, কি বিশ্বগত, জীবন সর্বত্রই 
একবিধ। সর্বার্থসিদ্ধির একমাত্র উপায় এবং সর্বার্থবিনাশের 

একমাত্র হেতু-_ প্রকৃত কর্ধপ্রন্থা অবলম্বন করিলেই আমাদিগের 

জীবনের লক্ষ্য আয়ত্ত হইবে ; এবং তাহ হইতে বিমুখ হইলেই 

লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবে । প্রকৃত কর্মপন্থা! কি, তাহার আভাস পূর্বেই 

দেওয়! হইয়াছে । 



মোক্ষসেতু 
জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-_বিশ্বময় সর্বত্র সচ্চিদানন্দোপলন্ধি, 

সচ্চিদানন্দাঝম্বন এবং সচ্চিগনন্দ-প্রতিষ্ঠা। ইহাই মোক্ষ- 

সেতু । সপ্তণমগ্ডলে জীবের ইহাই একমাত্র আলোচ্য ও কর্তব্য । 

নিগুণানন্তেকি তাহা কে বলিবে? টেনিসন এই সচ্চিদানন্দ- 

প্রতিষ্ঠাকেই “00৪0 ক 01 0৮105 1৮৪7৮*--“সেই চরম টৈব 

অনুষ্ঠান” বলিয়া! নির্দেশ করিয়ীছেন। 

ভগবান সচ্চিরানন্দ স্বরূপ । তিনি সংস্বরূপে তাহার সন্ধিনী- 

শক্তি প্রয়োগ করিয়া জগতের স্ষ্টি করেন এবং সেই শক্তিতেই 

জগৎ বিধৃত রহিয়াছে / “চিৎ অথণৎ জ্ঞানম্বরূপে সম্বিৎ-শক্তিদ্বার! 

জ্ঞান প্রকাশ ও বিস্তার করেন, আনন্স্বরূপে হলাদ্িনী- 

শক্তিদ্বার! বিশ্বময় আনন্দ বিধান করেন। সেই সন্বিনী-শক্তিই 
আমাদিগের কার্যকরী বৃত্তি, সম্থিৎশক্তি জ্ঞানার্জনী বুত্তি, 

এবং হলাদিনী-শক্তি চিত্তরঞ্রিনী বৃত্তি। দার্শনিকগণের বিভিন্ন 

মৃতানুসারে আমরা স্বয়ং সচ্চিদানন্দ বা সচ্চিদানন্দাংশু অথবা 

সচ্চিদানন্দ-কণ1 কিংবা সচ্চিনানন্দ-বিশ্ব যাহণঠাই হই, আমাদিগের 

জীবন ব্যাপিয়া যে সচ্চিদানন্দ-লীলা চলিতেছে ততথ্ঘিষয়ে সন্দেহ 

নাই। কি ব্যক্তিগত জীবন, কি মানব-সমাজ, কি ভূঙ-সমাঁজ 
সবই যে এক সচ্চিদানন্দ বিহারভূমি তাহা একটু চিন্তা করিলেই 
বুঝিতে পারিব। ব্যক্তিগত জীবন যতই বিকাশ প্রাপ্ত হয, 



১৪ কম্মযোগ 
৮৯৮ রািলিউ লতলীসিতাসিতিিছি2৯০৯স্সিত রসি শীট পা সিসিতীস্িল সিরাত সিটি সপতিস্টি িরাসলাস্টিপাসিরাস্পিতি সিসি তিস্ াস্পিস্স সটী 

ততই সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হলাদিনী শক্তির ক্রিয়া বাড়িতে থাকে। 

মান্য বয়োবৃদ্ধি সহকারে ও শিক্ষার উন্নতির প্রভাবে 

কতই করে, কতই জানে, কতই সম্ভোগ করে; এবং 

সমগ্র মানব-সমাজে জগৎ ব্যাপিয়া যে আংশিক ভাবে 

ক্রমেই ন্ফুটতররূপে সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা হইতেছে, বোধ হয়, 
কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অতীত ইতিহাস 

পধ্যালোচন! করিলে মনে হয়, আমর! ইহার পূর্ণত্ব প্রাপ্তির দিকে 
অগ্রসর হইতেছি। নানা দেশে ও নানা অবস্থায় উন্নতি ও 

অবনতির তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্চে শ্ীচেন্উঠিয়া নামিয়। প্রাচীন জ্ঞান, 
প্রেম ও ক্রিয়াতত্ব মজ্জাগত করিতে করিতে ও জগন্সয় তাহার 

বিস্তার সাধন করিতে করিতে জ্ঞান, প্রেম ও ক্রিয়া- 

শক্তিবলে আমরা সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠার দিকে ধাবমান । ইহারই 
নিদর্শন--সিকাগোর সর্বসাম্প্রনীয়িক ধর্শ-মহাসমিতি', হেগের 

“আন্তর্জীতিক বিবাদমীমাংসক মধ্যস্থ-ধন্মাধিকরণ” এবং নবপ্রতিষ্ঠিত 
নার্বভৌমিক জাতি-মহাসমিতি 1 পুরাকালে যাহারা বিজাতীয় 

দ্বেষ-বশবস্তী হইয়া একে অপরকে কত অত্যাচার কত উতপীড়ন 

করিয়াছে, আজ তাহার! বিশ্বপ্রেম-বন্ধনে সন্বদ্ধ হইয়া সিকাগোর 

মহামিলন-মঞ্চে এক আসনে অধিষ্ঠিত। বিভিন্ন ধশ্মাবলম্ী 
ব্যক্তিগণ কেষন আদরে পরম্পরের সম্বর্ধনা করিলেন! শত 
বৎসর পূর্বে এই অপূর্বব সম্মিলন কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন 

নাই । 

যদিও হেগ মধ্যস্থধন্মীধিকরণ গণ্ডীনিবদ্ধ ও এখনও আস্ত- 

জাতিক বিসম্বাদের উল্লেখবোগ্য কিছুই উপশম করিতে পারেন 

০০ 



মোক্ষসেতু ১৫ 
লাম সি সস উপ সিসি পাস্তা সপ সত সিন্স সাপ অপাসিশিস্জিলি স্পসসসসি শাসিত বাসি সিতিক্স্ি সিসিস্পিপী তি সি লাস্িপ্বিজতী উপরি পপির 

নাই; যদিও আজিও রণ-দাবানলে নান। দেশ ভম্মীভূত হইতেছে, 

কিন্তু এই জাতীয় ধশ্মাধিকরণ যে একদিন শাস্তিবারি বর্ষণ 
করিয়া অন্ততঃ অনেক পরিমাণে এই দাবানল নির্বাপিত করিবে, 
ইহা নিঃসন্দেহ। পৃথিবীর গতি তদভিমুখিনী হইয়াছে বলিয়াই 
এই ধর্শীধিকরণের সৃষ্টি হইয়াছে । যে রাষ্্রসশ্মিলনীতে ইহার 

পত্তন হয়, রুস্তিয়াধিপতি তাহাক্তে বলিয়াছেন-_-"যে বাষ্রসমূহ 

বিবাদ-বিসপ্বাদের উপরে জগন্ময় শাস্তির জয়জয়কার স্থাপন-প্রয়াসী, 
তাহাদিগের উদ্যম এই শক্তিমৎ কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হইবে |” 
বাস্তবিক তাহা হইবেই ।, কবি,যে ভুকন-মিলন (601900 
০৫ 00৩ ৬৮০1৭) কল্পনার দিব্টচক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা একদিন 
যে অন্ততঃ বিশিষ্ট প্রমাণে সংঘটিত হইবে, হেগ-ধন্মীধিকরণ 
তাহারই পূর্বাভাস দেখাইতেছে। 

সার্বভৌমিক জাতি-মহাসমিতিও তাহারই স্থচন। করিতেছে । 
মানি, গৌরকৃষ্ণ বর্ণবিভেদ আজিও ভীষণ উৎপাত ঘটাইতেছে। 

মানি, সাম্যমৈত্রীধ্বজী সভ্যতাভিমানী কোন কোন জাতি বর্ণগত 

বিদ্বেষাগ্রিতে বহু-আয়াসাজ্জিত গুণসমূহ আহুতি দিতেছেন। 
এই দাকুণাবেষ্টন সত্বেও যে এই সমিতির অধিবেশন হইয়াছে, 

ইহাই ভবিষ্ু-মিলনের স্রত্রপাত। সাম্যমৈত্র্যাধিপতি ভাঙ্গিয়! 
গড়িয়া কম্মানুযায়ী ফল দেখাইয়া মহামিলনের হাট বসাইবেন। 

আজ জগতের সীমাস্ত- পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ__ 

তাড়িৎ বার্তাবহ, বাম্পীয়-যান এবং চিন্তা, ভাব ও ক্রিয়ার বিনিময় 

বার আধ্যাত্মিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, ব্যবহারিক, বাণিজ্যিক 

নানা! বিষয়ে পরস্পর সম্বদ্ধ। মাত্র খাছ্ের. জন্থও অনেক 



১৬ কম্শযোগ 
সিসি শীল পাঁসিশ পিল কি প শপে সি পাস্টিলাস পিন ৩ সসপশিস্ট লাস্ট লাস ৯ লাস্ট তাস পাপিলাস্সপস্পশিসিলািসি পি পাস পসিপাছিল সি পি পিসি সিতাসিলসসি তি পাস পসরা সিরাত লাস পাস শান এসপি স্পা সিলসিলা শসি 

জাতির পরস্পর সম্মিলিত হইতে হইতেছে । ব্রিটন যদি 
অপর দেশ হইতে খাছ সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহা হইলে 

তাহার অন্নসংস্থানের উপায় থাকে না। জন্মণি এক বৎসরে 

শত কোটি টাকার উদ্ধ, ফরাসী অশীতি কোটির উর্ধ, আমে- 

বিকাও শত কোটির উদ্ধ মূল্যের খাছ্য অপর দেশ হইতে সংগ্রহ 

করিয়াছে। মহাত্মা কার্ণেগী ইহা দেখাইয়া! এক বক্তৃতায় 
বলিয়াছিলেন-_-“ 96101151590 5201) 96161, :£8100015 

1058] 10155961505 15616 091 005 012 02? 00217-09 

11261010 191001011175 90131% 19: 105510, ০৪ ৪1] 10: 52,০01 

00061 5 0005 25০515776 &ে 01915117000. 017051 1109 

£০1৪0 ০৫ ০০০০০,_-“বিভিন্ন জাতি পরস্পরের আহার যোগাই- 
তেছে। ইহা দ্বার মন্ষ্যের ভবিষ্তত সম্বন্ধে এক মহান 

আদর্শ উপস্থিত হইতেছে__অর্থাৎ কোন জাতিই মাত্র নিজর 
জন্য পরিশ্রম ন। করিয়া, সকলেই পরস্পরের জন্য পরিশ্রম করিতে 

করিতে শান্তির আশ্রয়ে এক ভ্রাতৃ-সম্মিলনীতে পরিণত হই- 

তেছে।” পূর্বোক্ত বিবিধ সম্বন্ধ বলে নান! বাদ-বিসম্বাদ ও 

বিরোধ সত্বেও ভুবনব্যাপী জ্ঞান, প্রীতি ও সাম্যের যে ক্রমোন্নতি- 

বিধান হইতেছে, তাহা বোবহয় সকলেই স্বীকার করিবেন । 
শতাব্দীর পর “শতাব্দী যত চলিয়! যাইতেছে, ততই পৃথিবী 

নৃতন করিতে, নৃতন জানিতে, নৃতন ভূঞ্জিতে অগ্রসর হইতেছে। 

এই ব্যাপারে আমরা ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে পরস্পর 

সহায়। 



আব্মাল্ল 8 ভল্ 
সকলের মধ্যে এক শক্তি ক্রিয়া করিতেছে বলিয়াই আমরা 

পরস্পরের ক্রিন্মা, জ্ঞান ও আনন্দ প্বুঝি এবং তাহার সহায় হই। 
এই তত্ব উপলদ্ধি করিয়াই ব্রহ্াপ্রাস্তস্তত্বদশী এক মহাপপ্তিত 
বলিয়াছেন £-- 

5] 2100 0৮৮1061 01 8109 5180515, ] 

0£ 07০ 56৮57. 50815 20 €1)2 50121 ৮981 

001 005 0225215 10900 2170 [12,025 17018112 

01 1070 01711805175216 200. 510915591952175 50811, 

“আমি লোকাধিপতি, সপ্তনক্ষত্রলোক সৌরবধাধিপতি ; 
আমি সীজারের হস্ত, প্লেটোর মস্তি, প্রভু খ্রীষ্টের হৃদয়, 

সেক্সপীয়রের সঙ্গীত-_-সকলই আমার ।” 

সমস্ত ব্রন্মাণ্ডের অস্তনিহিত তত্ব ও আমার অস্তনিহিত তত্ব 
এক ন। হইলে ত্রহ্মা-রহত্য ভেদ করিতে কখনই অগ্রসর 

হইতে পারিতাম না। আমার ভিতরে দক্ষতার আভাস না 

থাকিলে কখনই কর্নবীর সীজারের দক্ষতা ধারণ করিয়া আনন্দে 
উৎফুল্প হইতাম না। আজ যে নেপোলিয়নের বীরত্ব কাহিনী 
পাঠ করিতে করিতে বারংবার জয়ধ্বনি করিয়া উঠি, তাহার এক 
মাত্র হেতু এই যে, আমার ভিতরেও নেপোলিয়নের সন্ধিনী- 

তত্ব লুকায়িত রহিয়াছে । প্রেটোর সম্ষিৎশক্তি স্বামার ভিতরেও 
চি 



১৮ কম্মযোগ 
৬ লি অপসিপা সী সি লাস সি পা রী পি পতি পাপ সপ সবিটিস্টি পা ৯৩ সিল ও লীস্টিপীরস্পিপাসটি তাস্পিতি ৯৩৫ আতিসিস পিসি পিলার সস লাসটি এ সম পিসি পপ ৯০পস্িলা সিল প্রিলি সিরাত সি সিল সপ সিসপরিসি 

ক্রিয়া করিতেছে বলিয়া আমি তাহার দার্শনিক গভীর চিত্ত! 
আয়ত্ব করিতে সক্ষম হই। খুষ্টের হৃদয়ের ছায়া আমাতেও 

আছে, তাই আমি তীহার মাহাত্ম্য হৃদয়লম করিতে পারি। 

আমার প্রাণের ভিতরে সেক্ষপিয়রের কাব্যসঙ্গীতের স্থর না 

বাজিলে কিছুতেই তাহার কাব্যমাধুরী আস্বাদন করিতে সক্ষম 
হইতাম না। নক্ষত্রলোক এবং লৌরজগৎ ও বন্র্ধর অধিকারী 
যে আমি, তাহা একটু নিজ্জনে প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করিলেই 
বুবিতে পারিব। কেবল নক্ষত্রলোক ও সৌরজগৎ বলি কেন? 

যাহ। প্রকৃত “আমি” তাঁহ! দেশ ও কালের অতীত । এমাপন 

বলিয়াছেন £-“7969165 005 21526 15৮51961005 0£ 076 

5০৪] 1776, 10902 110 2915 51111010 8৮/2৮,১১-- 

আত্মার মহাপ্রকাশ যেখানে, দেশ, কাল, প্রকৃতি তিরোহিত 

সেখানে । তাহা না হইলে গুপনিষদিক খষি, প্লেটো, সেক্ষ- 

পিয়র, কৃষ্ণ, অজ্ঞুন__ই'হাদিগের সঙ্গলাভ করি কি করিয়া? 
যখন ইহাদিগকে লইয়া বসি তখন দেশ ও কালের বিভেদ কি 

মনে থাকে? আত্মার বৈঠকে দেশ ও কাল উড়িয়। 

যায়। ্ 
ব্রজমোহন বিছ্ভালয়ে হেরম্ব চক্রবর্তী নামে একটি অতি 

মনোহর-চরিত্র ছাত্র ছিলেন। তাহার দৈনন্দিন লিপিতে 
একদিন দেখিলাম, তিনি বরিশালের নদীতীরের শোভ। 

বর্ণনা করিতে লিখিয়াছেন :_-“যাইতে যাইতে পুলের 

উপরে যাইয়া বসিলাম, বসিয়া বসিয়া! বিশ্বপতির অপূর্ব 
শোভাময় স্থষ্টি দেখিতে লাগিলাম। কত কি ভাব মনে আসিল, 



আত্মার বৈঠক ১৯ 
টস ্পস্্রিপারপস্পপপ্অপসআপ তল লা্শ শর পর পি এ রিপা শা অর উরি 

তন্মধ্যে বিস্তারের ভাবটিই নৃতন। তারাগুলির দিকে চাহিয়া 
চাহিয়া কোন কোন মৃহ্র্তে মনে হইতেছিল, আমি যেন পৃথিবী 

ছাড়িয়া আকাশে যাইয়া! এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছি যে, এক 
সময়ে অনেকগুলি নক্ষত্রে উপস্থিত খাকিতে পারি। এ বিশালত্বের 

সহিত আমার তুলনা| করিতে গিয়। আমি আমার অত্তিত্ব 

খুঁজিয়া পাই প্প1।” এই যুবকর্টি প্রকৃত “আমি” কি তাহ! 
কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন । কাটুন এই তত্ব অনুভব 
করিয়া বলিয়াছিলেন 2] 156] 101019 200 10)076 ০৬০: 

02) 25 10 1108011020101) 30680107709, 00290 1 00170 

116 11] 00195 01197 21906) 08৮ 10 5. 01009052170 ৮/011052 

_-আমার কল্পনার শক্তি যতই বাড়িতেছে, ততই দিন দিন হৃদয়ে 

এই ভাবের বৃদ্ধি হইতেছে যে, আমি কেবল এই জগতের 
জীব নহি, আরও সহআ্র সহন্্র জগতে বসতি করিতেছি ।” প্ররুত 

'আমি” সত্যই বিশ্বজোড়া । একটি কথা আছে, “যা আছে 

ব্রন্ধাণ্ডে, তা আছে ভাণ্ডে”_এই প্রবচনটি “আমার” বিস্তৃতি 

পরিচায়ক । 

আমর। বে সামান্য গণ্ডীবন্ধ জীব নহি, তাহ! আমাদিগের 

জ্ঞান, প্রেম, সামর্ঘ্ের আটকবোধেই প্রমাণিত হইতেছে। 

যতটুকু জানিয়াছি, কিছুতেই তাহাতে সন্ধষ্ট হইতে পারি না, 

যত জানি তত জানি না, আরও জাঁনিবার অন্য পাগল হই, বত 

চিন্তা করি ততই চিন্তার উৎস খুলিয়া বায়, ভাবিতে ভাবিতে 
কত কত নৃতন বিষয় হঠাৎ মস্তিষ্কে উদয় হয়, কথা কহিতে 
কহিতে হঠাৎ অজ্ঞাতপূর্ব কত তত্ব আপনা *হইতে অন্তরে 



স্পা ৩৪ 

২০ কম্মযোগ 
7৯০ িপাসছি লাস তি সি তছি তি ৯ তাস পি 2১৯ লী পাটি 2৯ তোছি ঠাছি 2 পাস ভাসি সি পাস্িপীস্ছি সি তাপস: তাউিলাস্টিরাছিত সি লীসি পাপা পিসির সপ 

প্রকটিত হয়। রবার্ট ব্রাউনিং এই রহস্তের ভিতরে প্রবেশ 
করিতে করিতে লিখিয়াছুন £-- 
৪1000 05 দা1011 0015515655 ; 16 09155 20 1156 

[1010 00021000155, 179105161 %00 00285 00116৮6 : 

[17910 15 20 10177051 02171016 1 105 211 

ড11615 11807 201059 10/0117699 ) 2170 2600170 

৬৬০11 00017 811) 0106 51955 16911176175 16 117 

[1015 [0217500 01581 00106100010--51)101) 15 11007) 

4৯ 08001705200 067৮০71% ৭০209 [06512 

]3110705 1 200 102095 ৪1] রি 8100. %0 1000 

চ২90097 501751505 10 90610105002 %/8% 

ড৬1121705 06 11013150170 51016100001 [08 55081১6) 

11210 17 20650005510 001 2. 110171 

50100০99560 6০ 06 %/100006, ৬9001) 178110515 

176 4610009115096101 01 2 0000) 15 01107) 

4১170 700 018.0910201: 076 610061700 60 15 51011176 

4100 500102 10211) এ৯১ ৮17615 10109995 18.01281706 ৪51 

1০ 096 61106105012. 09 12) 29 01021700 51021] [9৮০0001,)) 

'সত্য আমািগের ভিতরে ; তুমি যাহাই মনে কর না কেন, 

বাহিরের কোন পদার্থ হইতে ইহা! উদ্ভূত হয় না; আমাদিগের 
প্রত্যেকের অন্তস্থলে সত্য পূর্ণভাবে বিরাজমান; এই পূর্ণ 

পরিষ্কার জ্ঞান, যাহা সত্য নামে অভিহিত, প্রাচীরের পর 

প্রাচীরের ন্যায়" স্থল রক্তমাংস ইহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। 



আত্মার বৈঠক ২১ 
সিপি্পসসস্িতিস্পিিস্পিটিসপাস্মপসসিলী সিসি িসসিলাস্ষিলিসিস্পির সিটি সস লি 

পাস সি দি আসিস্পসসিলাসিপ স্পিনার সপ সলিল লী সা 

এই বুদ্ধিনাশক দৈহিক মায়াজাল জ্ঞানকে আবৃত করিয়া সমস্ত 
ভ্রম উৎপাদন করে। জ্ঞানাজ্জনের উপায়_-বাহির হইতে 

ভিতরে আলোক প্রবেশ করান নহে, দেহব্যহ ভেদ করিয়া 

ভিতরের অকপট জ্যোতিঃ প্রকাশের পন্থা উদ্ভাবনাই তাহার 

উপায়। কোন সত্যনির্ধারণ, কি তাহার উদ্ভব বিশেষভাবে 

পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, আমাদিগের অস্তরে 
প্রভূত জ্যোতির আধার যে উৎস রহিয়াছে, তাহ! হইতেই ইহা 
নিশ্চ্যত হইতেছে, তাহ। হইতেই দৈবাৎ এক একটি রশ্মি 

প্রকটিত হয়, 

পঞ্চকোষ আত্মাকে ঘিরিয়! রহিয়াছে, তাহ! হইতেই অনর্থের 
উৎপত্তি; তাহ] ভেদ করিলেই আত্মার জ্যোতি; প্রকাশ পায়। 
এমাস ন বালিতেছেন 

48161) 5501) 01৮100 1001000156  0)০ 00100 150909 

006 ঠা 11005 0 006 ৮1511016 200 91116 200 0010)95 

০৪ 1760 101011-- প্রত্যেক দিব্যভাবের প্রবর্তনায় মন দৃষ্টির 

বিষয়ীভূত সসীমের কোষ ভেদ করিয়৷ অসীমে উপস্থিত হয়।, 

আমাদিগের অন্তরে য্মেন জ্ঞানের অনন্ত প্রবণ তেমনি 

প্রেমেরও নিঝর। যত ভালবামি ততই যেন ভালবামিতে 

উন্নত হই; কেহ বলিতে পারিল না “আমি ভালবাসার পরাকাষ্ঠা 

কাহাকে বলে বুঝিয়াছি, ভালব।সার যেন এক অসীম সাগর 

আমাদিগের ভিতরে প্রসারিত, তাহার কুল কিনার! পাই না। 
ভালবাসা যত বিলাও ততই তাহার বুদ্ধি, অনন্তত্বের ত ইহাই 

লক্ষণ । 



২২ কম্মযোগ 
শি পলি লাগি তে সিসি লে ৯ শিস কস্ট তা ৩ চাস পি তে সি পিসি, তি ৯ লস শিস্টি তি ছি পাটি জা সি কী পিন্টি লী কাশি লাস তি জল এল ক ০ পাস শাস্টি ভি লিস্ট লিস্ট তি সি কি সি লাকি 

শেলী বলিতেছেন :-__ 
“0 9704 01৮105 58661100501 995, 900 1208 

010010191) 11 1615 001500020 ৪৮) ৃঁ 

1 5০08. 1৮105 1015250:6 220 1০৮০ 2170 01)0851)0 

9901) 10816 95006905 0106 ৮/1)016. 

যদি তুমি দুখ, আবজ্জনা ভাগ কর," ত্রাস করিতে 

করিতে তাহ! একেবারে নাশ করিতে পারিবে; কিন্তু আনন্দ 

প্রেম এবং চিন্তা ভাগ করিতে গেলে দেখিবে--প্রত্যেক ভাগ 

সমষ্টি হইতে বড় হইয়াছে !, 

প্রথমে কিঞ্চিৎ প্রেম লইয়া ভালবািতে আরম্ভ করিলে 

দেখিবে, যত অধিক জীবে অধিক পরিমাণে ভালবাস! গড়াইবে 
তত তোমার প্রেমের মূলধন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে ; যত বিলাইবে 
ততই বাড়িবে। জ্ঞান সম্বন্ধেও তাহাই । ইহা দ্বার ব্রহ্মানন্দ 

কেশবচন্দ্র সেনের জীবনবেদের গণিত প্রমাণিত হয় £--তিন 

হইতে সাত গেলে দশ বাকী । 

সামর্থ্য সম্বন্ধেও দেখিতে পাই, যত করি ততই মনে হয় 
আরও যেন কত নূতন ক্রিয়া কবিতে পারি। পৃথিবী এত 

প্রাচীনা হইয়াছে তবু যেন ক্রিয়াকাণ্ডের আরম্ভ বই নয়। টেনিসন 
গাহিতেছেন 2-- 

5৬০ 21০ £৮17615105 01 605 22017 

45100 (002 10501010501 006 0100555 

--'আমরা এই পৃথিবীতে প্রাচীন বটে, অনেক কাল 
আপিয়াছি, কিন্ত খুগযুগাস্তের মাত্র এই যেন প্রভাত দেখিতেছি 1, 



আত্মার বৈঠক ২৩ 
সি পো পিপি পাস রসি সরস টি চাপাতি পা পিপাসা বি লিসা সস পাস স্টপসসিিউ 

বৈজ্ঞানিক আবিষ্ষিয়ার যতই উন্নতি হইতেছে ততই প্রতীতি 
হইতেছে, আরও কত ভাগারে সঞ্চিত রহিয়াছে, যত তুলিবে 
তত, পাইবে । নাতো ছুমৌ, মারকোনি, এডিসন, জগদীশ 

চন্দ্র, প্রফুল্পচন্দ্র জাতীয় বাক্তিগণ এই ক্রিয়া-সাগরে যত ডুবিতে- 
ছেন ততই রত্ু তুলিতেছেন। কত দেখিলাম, তবু মনে হয় 
আরম্ত বই নধী। 

আবার এদিকে দেখিতে পাই, এই চক্ষু কত দেখে তবুও 
তৃপ্ত হয় না, আব যাহা দেখি তাহার পক্ষেই কি ছুটিচক্ষু 

যথেষ্ট? আকাশের অসখ্য.তারকাবলী, বন্ুদ্ধরার নানা স্থানের 
বিচিত্র শোভা দেখিতে দেখিতে মনে হয় না কি__সহস্রাক্ষ 

হইতাম, অসংখ্যাক্ষ হইতাম, তবে বুঝি সাধ মিটিত? এ যে 
সম্মুখে আকাশট] নামিয়ট দৃষ্টির অবরোধ করিতেছে, ক্রমাগত 

ইচ্ছা হয় না কি-_ওটাকে তুলিয়া ফেলি, ওর অপর দিকে কি 

আছে দেখিয়া লই ? জ্ঞানচর্চা করিতে করিতে মনে হয় নাকি 

_-একট1 মাথায় কুলোয় কই ? সহ্শীর্ষা, অনন্তশীর্যা হইতাম | 

আমরা যে সেই দসহত্রশীর্ষা, সহত্রাক্ষ, সহন্্পাৎ পুরুষের 
সম্তান। আমাদিগের মানসিক বৃত্বিগ্তলি ও ইন্দিয়বৃত্তিগুলি 

কেবলই এই পৃথিবীতে আটকবোধ করে । আমরা যেন এখানে 
আমারিগের বৃত্বিগুলির অবারিত প্রসার পাইতেছি না। মনে 

হয় সাগরের জীব কুপে আবদ্ধ হইয়া আছি। দেশ সম্বন্ধে দূর 
দূরাত্তর অসীমের প্রার্থী, কাল সম্বন্ধেও তাহাই। অত্তীতে তুমি 
কতদূর যাইবে যাঁও, সহন্্র সহস্র শতাব্দী পার হইয়া যাও 
দেখিবে তোমার দৃষ্টি আরও যেন কোথাম্ন যাইতে চায়; 



২৪ ' কন্মযোগ 
স্পা্িস্িপাসিপাস্সিরী সত পাস্টপর্টিি তি পানি তীস্টি তাস্টি সি পাস্সি পাস লস্ট লি পাস্টিতীস্সিলিস্সি লাস্মিতি সি পাস্িিস্সিপরছি পাতি তো পাস সিতী সা সিল পিসিতসটি লাস্ট সিটি লস তাল 

ভবিষ্যতেও সেইরূপ, সহস্র সহস্র শন্তাব্দী ভবিষ্ব-দৃষ্টিতে দেখিয়! 
কি তুমি তৃপ্ত হইতে পার? পশ্চাদ্দিকেও অনস্ত অতৃপ্তি, সম্মুখেও 

অনস্ত অতৃপ্তি। তাই দ্রিগন্তবিস্তৃত মহাসাগর দেখিয়া আমা- 

দিগের প্রাণ উলিয়া উঠে। সাগর-সখা কবি চিত্তরঞ্জন এই 

অতৃপ্তি অনুভব করিয়াই সমুদ্র সন্বোধনে বলিতেছেন £__ 

“এ পার ওপার করি, পারি না ত আরু। 
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার । 

পরাণ ভাসিয়া' গেছে কূল নাহি পাই, 
তোমার অকু'ল বিনা, কোথা তার ঠাই ।” 

আমরা এপারও চাই না, ওপারও চাই না, অপার চাই, অকৃল 
- চাই। অতীত ও ভবিস্তৎ দুই দিকেই দেশ ও কালের অনন্ত- 

প্রসার ভিন্ন আমর কিছুতেই সন্তষ্ট হইতে, পারি না। কালাইল 
ইহ! হৃদয়ঙজম করিয়াই বলিয়াছিলেন £-41181) 15 ৪, 51571০ 
17556615 ৮/91001105065661) ৮০9 6661016165 2170 ৮০ 

11021700005.” “মান্য ছুই অনস্ত কাল ও ছুই অনন্ত দেশের 

মধ্যস্থলে একটী ভ্রম্ণশীল দৃশ্টমান রহম্য । “ভ্রমণশীল? অর্থাৎ 

জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি চলিতেছে । সকলই দেখি কিন্তু তত্ব 
কিছুই বুঝিয়! উঠিতে পারি না, তাই দৃশ্ঠমান রহস্য | 

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।. 
অব্যক্তনিধনান্যেব-_” ভগবদশীতা! ২, ২৮। 

আদি জানিতে পাই না, শেষও জানিতে পাই ন।। 

এ জগতে যেন এই অনন্ত প্রসারের মধ্যে কেবলই কে 
আটক উপস্থিত ্বরিতেছে । যখন এই আটকবোধ হইতে মুক্ত 



অত্মার বৈঠক ২৫ 
সপ স্পিস্সি সস সপাপসপি্ সিল আপস সাপ শসা সপ সপ পালি পাস জিপ লতি সি লাশ সিল পপি সিপিনপসিসসস | সতী আবাস আপস নম্র সস পপ উপ পপ 

হই, তখনই আপনস্ববূপে প্রতিষ্ঠিত হই। দেহেতে আত্মবুদ্ধির 

বিরাম যখন, আটকবোধ শেষ তখন । 

, যদি দেহং পৃথককৃত্ব। চিদরি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি। 
অধুনৈব সুখী শাস্তে! বন্ধমুক্তো। ভবিষ্যসি ॥ 

অষ্টাবক্র সংহিতা । 

_ঘিদি “দেহ পুথক করিয়া শচিতে বিআাম করিতে পার, 

এখনই, এই মুহুর্তেই স্থুখী, শান্ত ও বন্ধমুক্ত হইবে ।, 

চিতের মৃলধর্মই অসীমত্ব। শীর্শনিকপুঙ্গব হেগেল 
বলিতেছেন £_ | 
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২৬ কর্মযোগ 
লি লো বসি লোনা পোস্ট সিস্ট সি এ লো পতি তা সি সিসি সি রসি স্টিকি তা সিল সি কি হস্ত এসি তি লাম পৌর সিএ পি এ তাস এসি এ লাস্ট 
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সত্য বলিতে গেলে চিতের ুনদধূর্মই "অসীমত্ব। কোন পদার্থ 

সসীম বলিলে বুঝায়, তাহার শেষ আছে, ষে স্থলে তদিতর 

ববস্তর সহিত সংস্পৃষ্ট হইয়া প্রতিবদ্ধ হয়, সেইখানেই তাহার 

অস্ত। সসীম পদার্থ তদিতর পদার্থের সহিত সম্বন্ধ এবং তদ্দারা 

নিরারুত ও সীমাগত হ্য়। চিৎ স্বলোকে অবস্থিত, তাহার 

সম্বন্ধ নিজের সঙ্গে; আপনিই আপনার চিন্তার বিষয়; যখন চিতই 

বিষয়ী ও চিংই বিষষ, তখন আমি আমাতে অবস্থিত। চিৎ 
যখন চিতেরই বিষয় তথন চিচ্ছক্তি অর্থাৎ “আমি অসীম, 
কাহারও দ্বারা নিরাকৃত ও সীমাবদ্ধ নহে। চিন্তার বিষয় 

বলিতে সাধারণতঃ অনাত্ম কিছু বুঝায়, যাহা 'আমি” নহি, যাহা 

আত্মা নহে। সসীম অনাত্মচিন্তায় চিৎ সসীম বলিয়া প্রতিভাত 

হয়, কিন্তু অনাত্ম-সন্বন্ধমুক্ত চিৎ স্বগ্রকৃতি বলে অসীম ।, 

মহষি যাজ্বন্ক্য তাহার সহধর্শিণী ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীকে এই 

আত্মতত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন £__ 

“যত্র হি ঘৈত্বমিতি ভবতি তদিতর ইতরং পশ্ঠতি, তদিতর 



আত্মার বৈঠক ২৭ 
পম শিলা তাস তাস্মি বাসি এপার সিএ সিসিলা সিসি লিস্ট তো সিসি তি রস লাম সিসি করছি পোপ রা সিস্ট 

ইততরং জিদ্বতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরমভিব্দতি, 

তদ্দিতর ইতরং শৃণোতি, তদ্দিতর ইতরং মন্যতে, তদিতর ইতরং 
স্পৃশতি, তর্দিতর ইতরং বিজানাতি । যন্ত্র তন্ত সর্বমাত্যৈবাতৃত্তৎ 

কেন কং পত্তেত্ৃৎ কেন কং জিদ্রেত্তৎ, কেন কং রসয়েত্তৎ, কেন 

কমভিবদেত্ৃৎ, কেন কং শরণুয়াত্তৎ, কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং 

স্পৃশেত্তৎ কেন্ন কং বিজানীয়াদ্যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন 
বিজানীয়াৎ ?” __বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪) ৫১ ১৫। 

_”যে স্থলে দ্বৈতভাব থাকে তথায় একে অপরকে দর্শন করে, 

একে অপরের স্রাণ লগ, একে অপরকে আস্বাদন করে, একে 

অপরের সহিত কথা কহে, একে অপরেব বাক্য অবণ করে ও 

একে অপরকে মনন করে, একে অপরকে স্পর্শ করে, একে 

অপরকে জানে । আর যেস্থলে সমন্তই আত্মা হইয়া গিয়াছে, 

আত্ম ভিন্ন কিছুই নাই, সেস্থলে কে কাহাকে দর্শন করে, 

কে কাহার ঘ্রাণ লয়, কে কাহাঁকে আস্বাদন করে, কে কাহার 

সহিত কথা কহে, কে কাহার বাক্য শ্রবণ করে, কে কাহাকে 

জানে ? ধাহা। দ্বারা 'গই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে কিরূপে 

জানিবে ?? 

যিনি নিজ্জনে একটু স্থির হইতে শিখিয়াছন, তিনিই জানেন 
যে সময়ে সময়ে আমরা আমাদিগের স্বীয় শরীর ও চতুষ্পাশস্থ 

জগৎ একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারি। কিঞ্চিৎকাল স্থির 

হইয়া! বসিলে প্রথমে বাহাজগৎ, পরে আপনার হস্ত, পদ, অঙ্গ, 

প্রত্যঙ্গ দূর হইতে থাকে, তৎপরে ধীরে ধীরে চিন্তাপ্রবাহ পর্যযস্ত 

মবরুদ্ধ হয়। দ্বৈত চলিয়া! যায়, আত্মপর*থাঁকে না । এই 



২৮ কম্শযোগ 

অবস্থা স্মরণ করিয়াই নারদ বলিয়াছেন +--“নাপশ্তমুভয়ং মুনে।” 
থহে মুনি (ব্যাসদেব) তখন আর ছুই দেখিতে পাইলাম না ।, 
সমস্ত ভুলিয়া গেলে একটি অনির্বচনীয় ভাবের আগম হয়। সুসীম 

ছাড়িয়া অসীমে উপনীত হইলে যে ভাব হয়, সেই ভাব। যিনি 
এইরূপ ভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন, তিনি যদি তখন বিদেহ না 

হইয়া আপনার ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন, ' তাহা হইলে 
আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিতেন £-- 

ক গতং কেন হ্! নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ 
অধুনৈব ময় দৃষ্টং ্নাস্তি কিং'মহস্ভুতম্॥ 

| _.. বিবেকচূড়ামণি। ৪৮৫ 
এই জগৎ কোথায় গেল, কে সরাইয়া নিল, কোথায় লয়প্রাপ্ত 

৮হইল? আমি ত এইমাত্র ইহা দেখিতেছিলাম, এখন ত নাই, 
কি মহাশ্চ্য্য ব্যাপার! | 

বুদ্ধিবিনষ্ঠা গলিতা৷ প্রবৃত্তি 
ব্রক্মাত্মনো রেকতয়াধিগত্য ৷ 

ইদং ন জানেহপ্যনিদং ন জানে 
কিন্ত কিয়দ্বা সুখমন্ পারম্ ॥ 

বিবেকচুড়ামণি, ৪৮৩। 

__ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব অনুভব করায় আমার বুদ্ধি লয়প্রাপ্ত 
হইয়াছে (বুদ্ধির অতীত স্থানে উপস্থিত হ্ইয়াছি ), সংসার- 
প্রবৃত্তি নাশ পাইয়াছে, এখন এই জগৎও জানি না, জগতের 
বাহির যাহ! তাহাও জানি না, ইহাতে কি যে সখ এবং ইহার 

শেষে কি স্থথ তাহাও জানি ন। 1, 



আত্মার বেঠক হম 

উর সপ 

বাচা বক্ত ,মশক্যমে মনসা মন্তং ন বাস্বাস্ততে 
স্বানন্দাস্ৃতপুরপুরিতপরকরন্া মুধেবৈ ভিবম্। 
অস্ভোরাশিবিশীর্ণবাষিকশিলাভাবং ভজন্মে মনে। 
বন্যাংশাংশলবে বিলীনমধুনানন্দাত্বান! নিবৃতম্ ॥ 

__বিবেক চুড়ামণি, ৪৮৪ । 

_-জলরাশিতে বর্ধাকালীন শিলা পতিত হইয়া! যেরূপ তাহাঁতেই 

বিলীন হইয়! যায়, আমার মনেও তদ্রপ যে সাগরের অংশাংশ- 

কণার মধো বিলীন হইয়া আনন্দময়, হইয়া গিয়াছে, সেই স্থীয় 

আনন্দামৃত প্রবাহপরিপূর্ণ ব্রহ্মসাঁগরের বৈভব আমি বাক্য দ্বার! 
প্রকাশ করিতে কিংব। মনের দ্বারা চিন্তা করিতে অথব! তাহা 

আস্বাদ বুঝিতে নিতীস্তই অক্ষম 1১ 

কিং হেয়ং কিমুপাদেয়ং কিমন্ত কিং বিলক্ষণম্ 
অখগ্ানন্দপীযৃষপুর্ণে ব্রন্ষার্ণবে ॥ 
নকিঞ্চিদত্র পশ্ঠামি ন শুণোমি ন বেল্্যহম্ 
স্বাত্মনৈব সদানন্দরূপেণাস্মি বিলক্ষণঃ ॥ 

_-বিবেক চুড়ামণি ৪৮৭ 

অখন্তানন্বগীযুষপূর্ণ মহার্ণবে নিমগ্ন হইয়া হেয় কি, উপাদেয় কি, 

সামান্য কাহাকে বলে, অসামান্ বলিতে কি বুঝায়, ইহার কিছুই 
দেখি না, শুনি না, বুঝি না। একমাত্র আপন আত্মাতে 
সদানন্দরূপে বিলক্ষিত হইয়া আছি। 

আনন্দে সমন্ত একাকার হইয়াছে । বাস্তবিকই এইরূপ 

ভাবাবেশের সময়ে যে আনন্দপ্লাবনে শরীর, মন, বুদ্ধি' চরাচর 

৮ 



৩০ কম্মযোগ 

বিশ্ব সমস্ত ডুবিয় যায়, তাহার তুলনা এ জগতে কোথায়? আবার 
যখন শরীরের, মনের অন্তিত্ব-জ্ঞান হইতে থাকে, তখন কষ্ট হয়, 

হাতখানি, পাখানি, নাড়িতে ইচ্ছা হয় না। পিঞুরাবন্ধ বিহঙ্গম 
মুক্তাকাশে বিচরণ করিয়! যেমন পুনরায় পিঞীরে প্রবেশ করিতে 
কষ্টবোধ করে তেমনি কষ্টবোধ হয়। 

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ জগতের শোভি। দেখিতে দেখিতে ও টেনিসন্ 

আপন নাম জপ করিতে করিতে ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 

ওয়ার্ড স্ওয়ার্থ ওয়াই নদবতীরের শোভা দেখিতে দেখিতে যে 

দিব্াভাব অনুভব করিয়াছেন চ্তাহ। বর্ণন। করিতেছেন 2-- 

«039 185560. 7000, 
1] 10000 005 01600150105 0755661, 

11) ৮/10101) 0106 1058৮9 2170 006 ৮৮০০1 ৬/2151)6 

06 211 0515 ০010611151515 অ০]৭ 
15 1151)0510760১--090 59156 21700155560 1700 

10 12101) 016 2:50010175 61711) 169.0 05 00১ 

0076] 005 01580 ০1 0005 ০0110091681 [2005 

4170 217 0156 0001017 06 091 11010217 10100 

4১17)050 5035106060) 6 ৪1৩ 1910 8519210 

[17 009৫% 2170 70900106 ৫. 11517755001. 

সেই নিস্তরঙ্গ দিবাভাব, যাহার আগমে বিশ্বরহস্ত ভেদ 
করিবার, এই দুর্বোধ্য পৃথিবীর সারতত্ব বুঝিবাঁর অক্ষমতা লঘু 
হইয়া যায়, হৃদয়ের মধুর বৃত্তিগুলি ক্রমে ধীরভাবে এমন অবস্থায় 
উপনীত করে যে দেহের শ্বাস, এমন কি, রক্তের গতি অবধি 



আত্মার বৈঠক ৩১ 
সি উস শিস 

রুদ্ধ হইয়া আসে দেহ সম্বদ্ধে নিপ্রিত হইয়া পড়ি; দেহের জ্ঞান 
লোপ পায়; আত্মা জাগ্রত জীবস্তভাব ধারণ করে ।, 

টেনিসন্ বলিতেন £- 
| 01015 0021) 01709 1১01) | 

596 211 21076) 16৮০1510518 02 9611) 

2175 /910. 8296 15 01755500108] 01 10755617, 

[192 000105] 11101001006 ১611 485 10909960) 

48110 79955601000 005 1721251555, 2৮০1০50 

15105 1760 [092৮60. এ 0061750১077 11005, 175 1100005 

৬০15 50275651001 007710-+120 ০ 09 

51205 ০01 49011 

730 0161 0129595) 8170 0110 1995 0£ 9০11 

106 0817 01 50010 17755 1116 25 009051010 110 0015 

৬৬৪1০ ১1) 00 9087170-00510800%81016 10 0109 

17000561555 1000 51192005501 ৪, 91)9009%-50110, 

_-একাধিকবার একাকী নির্জনে বসিয়া আমার আমিত্ব পরি- 

চায়ক যে বাক্যটি (অর্থাৎ আমার নাম) জপ ও চিস্তা করিতে 
করিতে দেখিয়াছি যে আমার দৈহিক বন্ধন খুলিয়া গেল। 

আকাশে যেমন মেঘ মিশাইয়া যায়, তেমনি' আমার আমিত্ব 
'নামাতীতের, মধ্যে মিশাইয়া গেল। তখন দেহাঙ্গ স্পর্শ 
করিয়। মনে হইল-__একি ইহা ত আমার নয়। কিন্তু সন্দেহের 
লেশও নাই, সমস্ত পরিষ্কার দেখিতেছি-_-আমার আমিত্ব ঘুচিয়া 

গিয়। জীবনের এমন বিস্তারলাভ করিয়াছি যে তাহার সঙ্গে এ 



৩২ কম্মযোগ 
পাস জি পি 

জীবন তুলনা করিলে সুর্যের সম্মুখে একটিমাত্র অগিস্দুলিঙগ 
যেমন তেমনি মনে হয় । সে ভাব বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। 

বাক্য ত ছায়াময় পৃথিবীর ছায়ামাত্র। 

অয়মেবাহমিত্যত্মিন সক্কৌচে বিলয়ং গতে। 
সমস্তভুবনব্যাগী বিস্তার উপজায়তে ॥ 

যোগবাশিষ্ঠ, মোক্ষঃ উপসম ২১১৪ 

এই শরীরই আমি” এইরূপ সক্কোচ-ক্ষুত্বায়তন জ্ঞান-লয়প্রাপ্ত 
হইলেই সমস্ত ভূবনব্যাপী বিস্তার উপলব্ধি হয়।' 

ইহারই উন্মেষে চন্দ্রশেখর-শিখর-বিহারি কৰি শশাঙ্কমোহন 
নে নৃত্য করিতে করিতে গাহিতেছেন :-- 

“খোল দ্বার, খোল দ্বার, জাগিয়াছি আমি । 

এমনে! সময় হয়, ষখন মানব 

আপনারে কৃর্ধ্য বলি করে অন্ুভব-_ 

সমস্ত জগৎখানি পদ্মকলি সম 

ফুটিছে তাহারে চাহি ; ফুটে আর টুটে 
নব নব মৃ্ডি পরি দেখা দেয় পুনঃ 

বুদ্বুদ প্রপঞ্চ যেন ভূমার সাগরে । 

অরূপ সে নিত্য সত্য! সে মুহর্ত আজি 

জীবনে এসেছে মম । এ বিশ্বের পানে 
চাহিতে চাহিতে, বিশ্বে গিয়। মিলাইয়। 
আপনার মাঝে আমি গেছি হারাইয়! 1» 

_-ইহাই আত্মপ্রতিষ্া অথব! সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠার আভাষ। 



পাকা আমি ও কাচা আমি 

আত্মা সচ্চিদানন্দন্বরূপ ; জহ্ং নহে। আত্ম! রক্তর্মাংসাতীত 

বিশ্বজনীনবিধিপ্রমোদী, অহং রক্তমাংসসংঙ্লিষ্ট সংপাঁরলেবী। 
জাত্মা তোষার, আমার, জগতের মঙ্গল এক বলিয়া জানে; অই্ৎ 

স্বগৃহের ক্ুত্র অবক্কাশের মধ্যে সহ্ত্রবি” পার্থক্য দর্শন করে। 

রামকৃ্চ পরমহংসদেবের* ভায়া “অহং'--কাচা আমি, আত্মা, 
_পাকা আমি । পাা আমি" দেখেন লেই-_- রে 

একোহবর্ধে ব্ধাশক্তি যোগা্বর্ণাননেকান্ নিষ্ছি 
ভার্থো দন্াতি। 

“এক, বর্ণহীন, প্রয়োজন অনুসারে বিধিধ শক্তিযোগে অনেক 
বর্ণ ধারণ করেন।, 

্রন্ধাগুময় এক তৃমার বিচিজ্রলীল| | তিনি দেখেন সর্বভূতের 

অস্ত্থলে এক শক্ষি, এক গ্রীবাহ। বিজ্ঞান ইহাই প্রমাণ করি- 

তেছে। এক খহাপপ্ডিত লিখিয়াছেন ১২-বে বিধি অনুসারে 
প্রস্তরখণ্ড ভূমিতলে পতিত হয়, সেই বিষ্ি অনুসারেই চন্জ 
পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হন। স্থর্ধোর রশ্মিবিশ্লেষণ দারা” প্রকাশ 

পাইতেছে যে, পৃথিবীতে যে সকল ধাতু ৩ বাণ্প বিগ্যষান, 

কুর্যোতেও তাহাই বর্ভীমান ; এমন কি অতিদূরবর্তী স্থির নক্ষত- 
পুর, শুরুপটল এবং ধৃতবর্ণ ধূমকেতৃও তাহাই প্রকাশ করিতেছে। 
আমাদিগের সৌর জাগতিক গ্রহণ যে নিয়মে নিয়ছিত, বিশেষ 

তু 



৩৪ কর্মযোগ 
পএ্এরসপনিসিগা  সসসত এলি পস সত লি এসি পিসি 

নিরীক্ষণের ফলে দেখিতে পাই, গ্নকষত্ররাজিও একে অপরকে 
বেষ্টন করিয়া সেই নিয়মে ভ্রাম্যমান । হুৃতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে 
যে এই পৃথিবীময় যে এক্ত। অন্থভব করি, পৃথিবীর বাহিরেও 

তাহাই বিরাজমান । বিজ্ঞানের গবেষণা ইহাই প্রমাণ করিতেছে 
যে সেন্দ্িয় কি নিরিক্দরিয়, সজীব কি নির্জীব পদার্থে, উত্ভিদ কি 
চেতন জগতে, জ্ঞানভূমিতে অথব! নীতিভূমিতে, এই পৃথিবীতে 
কিংবা! বিস্ময় ও আনন্দে যে জ্যোতিষম্গুলবৃন্দ দেখিতে পাই 
তন্ধ্যস্থিত আমাদিগের অজ্ঞাত ও কল্পনাতীত জীবনে সর্বদাই 
শক্তি লীলাসঙগতঃ সমঞ্রসীভূত ও এক.” পাশ্চাত্য বিজ্ঞান।- 

হর্খাগণ দেখাইভেছেন-_তাপ, আলোক, তাড়িত, ম্যাগনে- 
সিম, এক শজি্রই রূপাস্তর মাত্র। ভারতীয় বিজ্ঞানাচার্য্য 

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্থ মহাশয় সজীব ও নিজীব দেহে 
কয়েকটা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়৷ ছারা দেখাইতেছেন যে উভয়ঞ্জ একই 
শক্তি ক্রীড়া করিতেছে । তিনি প্রথমে সজীব মাংসপেশীতে 

নিয়মিত আঘাত করিয়া সেই ভাড়নাজনিত বৈদ্যাতিক প্রবাহের 

লিপি অঙ্কিত করিয়! লইলেন। তৎপর যথাক্রমে সজীব উদ্তিদ- 
দেহে ও ধাতুফলকে ঠিক পূর্ববৎ আঘাত করিয়া যে চিত্র 
পাইলেন, তাহা অবিকল মাংসপেশীর বৈদ্যুতিক লিপির অনুরূপ 
দেখা গেল। একখও সজীব মাংসপেশীতে খুব ঘন ঘন আঘাত 
করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমে এই আঘাতজাত বৈদ্যুতিক 
প্রবাহ্ছার। রেখাচিত্র দীর্ঘ দীর্ঘ তরঙ্গরেখ। অস্কিত হইতে 

লাগিল; কিন্তু বহুক্ষণ আঘাত চালাইলে প্রবাহজ্ঞাপক নৃতন 
রেখাগুলি ক্রমেই খর্বকায় হইয়া চিত্রে অস্কিত হইতেছে দেখ। 



পাক! আমি ও কাচা আমি ৩৫ 

গেল। পুনঃ পুনঃ আঘাতজনিত মাংসপেশীর অবসাদই:এই ক্ষীণতর 

সাড়ার কারণ। উত্ভিদদেহে ও ধাতব পদার্থে পরীক্ষা করিয়া 

বস্থ মুহাশয় এপ অবসাদ্জ্ঞাপক অবিকল চিত্র দেখিলেন। 

উদ্ভিদদেহে বা কোন ধাতুপিণ্ডে ঘন ঘন আঘাত কর, স্থ্দীর্ঘ 
রেখাময় চিত্রত্বারা ইহাদিগের সাঁড়ার স্থন্দর পরিচয় পাইবে । 

বহুক্ষণ আঘাতণ্চালাইলে প্রাণিদেহ্র ন্যায় ইহারাও ক্লান্ত হইয়া 

পড়িবে, তাহার ফলে চিত্রে কতকগুলি ক্ষীণ ও খর্বরেখা অঙ্কিত 
দেখিবে। ক্লাস্তি অপনোদনের জন্য কিয়তর্মাল আঘাত ক্ষান্ত রাখ, 

বিশ্রান্ত প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদ ১৫ ধাতু উভয়ই বলসঞ্চয় করিয়া 
লইবে। তখন আবার আঘাত করিলে পূর্বের ন্যায় সথদীর্ঘ েষর 
অস্থিত হইবে, অবসাদজ্ঞাপক খর্বব রেখা দ্েখিবে না। বি 
প্রয়োগ করিলে প্রাণিদেদুহ যে মবত্যুলক্ষণ দেখা যায়, বন্থ মহাশয় 
উদ্ভিদ ও ধাতুতে তাহাই দেখিতে পাইলেন। প্রথমে সজীব 
মাংদপেশীকে তীব্র পটাস দ্বার] বিষাক্ত করিয়! বার বার চিম্টি 
কাটিয়া, মোচড় দিয়া, তাহাতে সাড়ার কোন লক্ষণ পাইলেন 

না, সাড়াজ্ঞাপক রেখাচিত্রে এক দীর্ঘ খজু রেখাঘ্বারা মাংসপেশীর 

মৃত্যু স্থচিত হইল। পরে সুস্থ উত্ভিদ ও ধাতুদেহ পূর্বোক্ত 

প্রকারে বিষসংযুক্ত করিয়া তাহাদিগের সাড়াপুচত্রেও মৃত্যুলক্ষণ 

দেখিলেন। কতকগুলি পদার্থ ব্যবহারে প্রাণী যেমন মত্ত হইয়া 

উত্তেজ্বনার লক্ষণ প্রকাশ করে, সেই সকল পদার্থ ধাতু ও উত্ভিদে 
প্রয়োগ করিয়! বস্থ মহাশয় উভয়েই তন্রপ মত্ততা ও উত্তেজনার 
লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন। ক্লোরোফরম প্রভৃতি কতকগুলি 
বিশেষ বিশেষ পদার্ঘের কাধ্য আমর! অনেকেই দেখিয়াছি । এই 



৩৬ কন্মমোগ 
রি 

সে পদার্থ ব্যবহার করিলে প্রাণী লুপ্তসংজ্ঞ লইয়া পড়ে এবং 
জীবনীক্রিয়া অতি ক্ষীগভাবে চলিতে থাকে । উদ্ভিদ ও ধাড়র 
পদার্থে ক্লোরোফরম ইত্যাদির প্রয়োগফলেও তিনি তদবন্থ 
প্রাণীর লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন। 

প্রকৃতি বিজ্ঞান নানারপ ক্রিয়া সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতেছেন, কবি টেনিসন্ তাহা! উপলব্ধি করিম্বা ভঙ্গপ্রাচীর- 

মধ্যগত একটি পুম্প হস্তে তুলিয়া! বলিতেছেন-_ 

“হে পুষ্প, তুমি কি যদি বুঝিতে পারিতাষ, তাহাতেই 
_তগবান্ এবং মানব কি তাহাও বুর্ঝৃতাঙ্ ৷ 
রা একটি সামান্ঠ কুস্থমতত্ব বুঝিলে বিশ্বসত্বার অস্তদর্শা হইতে 

দারিতাম। সন্ধা ছুয়েরই এক। কাউণ্ট টলষ্টয় হ্বীষ্ঘ জীবনের 

কথা বলিতে বলিতে একস্থানে বলিয়াছেন_ 
গা. 985 211 81016 810 10 9651050 0০ 175 10158 

00750518905) 10819501০ ৪01৩, 05 ৪1:500৬৩ 0115176 
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পাকা আমি ও কীচা আমি ৩ 
আপা লাসসিরাস্িপা সা স্সিতিসিল সপাসিরপাসিসসিপসিল এ সি সি পাস্তা িটাসিলীসপিডাপি সা সিলিসস্িল সি তীস্পিসিলািলাস্ন সিরা লিপি সিতাসিগাসিপস ৪ম পিসি 

“আমি একাকী ছিলাম, আমার যনে হইল, রহশ্ামরী 
মহিমান্বিত! প্ররূৃতিদেবী ও মনোহর উজ্জল চন্জমা যিনি মলিন 

নীল আকাশে কোন কারণে এক অনির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত 
হইয়াও সর্বত্র ব্যাপিয়।, অগণিত দেশ পূর্ণ করিয়া বিরাজমান, 

আর আমি তুচ্ছু কীট, ইতর জঘন্ত এরিপুতাড়নায় কলুষিত অথচ 

প্রেমে অগ্রমেয় ছুঙ্জয় শক্তিশালী, সেই মুহুর্তে আমার মনে 
হইল +--প্রকৃতি, চন্দ্রমা ও আমি এক ও অভিন্্। 

অধ্যাত্মববিজ্ঞানবলে খধিগণ এই রহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । 

তাই সেই এক অবর্ণ ভূমা”ই পপাকা আমি”র কম্মকেন্দ্র। ৭ 

আমি”সর্ধত্র পার্থক্য দর্শন করিয়া আপনার স্কুজ পুটুলীটিকে, 

কর্মকেন্্র করিয়া লয়। “ক্কাচা আমি” বলে "আমি, আমি” 

“পাকা আমি” বলেন “তিনি, তিনি । স্থতরাং “পাকা আমি” 

করেন 'কর্মযোগ” একাচা আমি” হয় 'কর্দমভোগ' ; এই “কাচা 

আমি”র তাড়নায় কবি অস্থির হইয়! গাহিলেন £-_ 

“আর আমায় আমি নিজের শিরে বইব না। 

আর নিজের দ্বারে কাঙ্গাল হয়ে রইব না। 

এ ক ৬ 

বাসনা মোর যারেই পরশ করে সেষ্ট- 

আলোটি তার নিবিয়ে ফেলে নিমেষে |» 

মানুষ প্রভৃত শক্তি সঞ্চয় করিয়াও রিপুবশে “কাচা আমি'কে 

মহীয়ান্ করিতে যাইয়া আপনার আলোটি নিবিয়ে ফেলে । 
দক্ষষজ্ঞের আখ্যায়িকা্টি দ্বারা ইহাই উদাহৃত হইয়াছে। 

অশেষ গুণালঙ্কত হইয়াও দক্ষ কর্তাকে তুলিয়া তাহার “কাচা 



৫ কর্দয়োগ 

আমি”কে উচ্চাসনে বসাইতে গিয়া আপনার মুণ্ড ছাগমৃণ্ডে পরিণত 
করিলেন । দক্ষ সত্যই দক্ষ অর্থাৎ সংসার ব্যাপারে দক্ষপুরুষ। 

তাহার ফোড়শ কনা । তয্মধ্যে-_ ঃ 

ভ্রয়োদশীদাদ্ধর্জা় তখৈকা মগ্য়ে বিভুঃ। 
পিতৃভ্য একাং ষুক্কেভ্যে। ভবায়ৈকাং ভবচ্ছিষে ॥ 

--ভাগবত। ৪1১১৮ 

জয়োদশ ধন্মকে, কটি অগ্রিকে, একটি সংযত পিতৃগণকে 

ও একটি ভবরোগহস্ত। মহাদেবকে সম্প্রবান করিলেন ।, 

শ্রন্ধামৈত্রীদয়াশাস্তিত্তষ্িঃ পুষ্টি: ক্রিয়োন্নতিঃ। 
বুদ্ধিমে ধাতিতিক্ষাত্রীমূ্তিধ সন্ত পত্ুয়ঃ ॥ 

দ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শাস্তি, তুর, পুষ্টি বুদ্ধিঃ মেধা, ভিতিক্ষা 
হী ও মুণ্তি-_-এই ত্রয়োদশটি ধর্শের পত্ধী। 

শ্রদ্ধাহসূয়ত শুভং মৈত্রী প্রসাদমভয়ং দয়! । 
শাস্তিও সুখং মুদং তুগটিং স্ময়ং পুষ্টিরসূয়ত ॥ 
যোগং ক্রিয়োন্সতির্পমর্থং বুদ্ধিরসূয়ত। 
মেধা স্থৃতিং ভিতিক্ষা তু ক্ষেমং স্ব; প্রশ্রয়ং সুতম্। 
মুক্ডিঃ সর্ববগুণোণুপত্বির্নরনারায়ণা বৃষী ॥ 

শুদ্ধ শ্রভ নামে পুত্র প্রসব করেন, মৈত্রী প্রসাদ, দয়া অভঙ়। 
শাস্তি, সখ, তুষ্ি, হর্ষ, পুষ্টি, ন্ময়, ক্রিয়া যৌগ, উন্নতি, দর্প, বুদ্ধি 
অর্থ, মেধা» স্থৃতি, তিতিক্ষা, মঙ্গল, ত্ী, বিনয় এবং সর্ব 

গুণোৎপত্তিস্বরূপ মৃত্তি নরনারায়ণ খধিঘবয়কে গুসব করেন । 



পাকা আমি ও কীচা আমি ্ ৩৪ 

গুটি হইতে ম্ময়ের উৎপত্তি বলিতে বুঝি যে পুষ্টি হইলেই 
তজ্জনিত এক অনির্বচনীয় আনন্দের অন্থৃভূতি হয়। ম্ময় শ্মি ধাতু, 
অচও প্রত্যয়। স্মি ধাতুর অর্থ হইষৎ হাম্য করা; ইতরাজিতে 
যাহাকে 2২০)০1০15 17 07215 ৪050501) বলে, স্মর় বলিতে 

বোধ হয় তাহাই বুঝায় । উন্নতিতে যে দর্পের জন্ম তাহাও 
ধর্ের ওরর্সে, স্থতরাং এ দর্প পাঁপিক্লিষ্ট নহে। ইংরাজিতে এই 

দর্পকে 1)9269 719৩? বলিয়া ব্যাখ্যা কর! যাইতে পারে। 

বুদ্ধি হইতে অর্থের জন্ম, অর্থাৎ বুদ্ধি বানা ঈপ্িত বস্তর লাভ হয়। 
মস্তি বলিতে প্রকৃতির * প্রতিকৃতি *(০10105109206102 ) বুঝি | 

ইহাতেই সত্ব, রজঃ ও তম: গুণের ক্রীড়া, তাই মুস্তি দাপরি 
স্ববূপা। এবং ধশ্মীনুরপ্রিত চক্ষে ইহাই ধ্যান করিলে নরনার।:" 
পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধে সমৃদ্ধ তাহ! উপলব্ধি হয়। এই ্ রকর্ট- 

বিশ্বে_প্ররুতির মৃঠ্তিতে-__-যে ভগবানের প্রকাশ তাহাই নারায়ণ 
বলিয়া! ব্যাখ্যাত। নরনারাঘণের সৌহাঁদর্ণ, নারায়ণ নরের-_- 

আমাদিগের--কিরূপ মঙ্গলবিধাতা। এই ত্রিগুণাত্বক প্রকট 
বিশ্বানুষ্ঠান চিত্ত! করতে করিতে চিত্তে উদ্ভাস্তি হয়। 

ধার্শিক ব্যক্তি শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয্নাঃ শান্তি প্রভৃতি দ্বারা কি কি 
গুণের অধিকারী হন, দেখিলাম । 

দক্ষ স্বাহানায়ী চতুর্দশ কন্ঠা অগ্নিকে প্রদান করিলেন। যিনি 
সংসারী গৃহস্থ পূর্বোক্ত গুণগুলির অধিকারী, তাহার দেবোদ্দেশে 
যজ্ঞ অবশ্ঠ কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন । যজ্ঞে উৎনর্গ 

করিতে “ম্বাহা” মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়| ্ 

স্ববানাযী কন্যাকে পিতৃগণকে অর্পণ করিলেন। ইহা দ্বারা 



৪ ক্ছময়োগ 
ধা আট সস তি সর ৯৬ তি ৬ তি পস্সি, প পানী এসি এসসি সাত লস্ট, তিল লস তা ০৯ এ ৯৬৪ ৩ ৪ সপলি 

আদর্দ সংলারা পিতৃতর্পন করিয়! ধন্ত হন, ইহাই চিত 
হ্ুল। | 

পঞ্চদশ কন্ার পরে সর্বকনিষ্ঠা ষোড়শ কন্া জন্মগ্রহণ করেন । 
শ্রদ্ধা, টত্রী, দয়া, শাভি, তুটটি, পুগি, ক্রিয়া, উন্নতি, মেধা, 
ভিতিক্ষা, হী ও ছুত্তি এই ত্রয়োদশ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক 
শ্বক্তি এবং তন্থবর্তী গুথগুর্পি জাগ্রত হইলে স্বতঃই মাষ দেব 
ও পিতৃগণে শ্রদ্ধান্থিত হুইয়া দেবযক্ঞ ও পিতৃঘজ্ঞ করিয়া কৃতার্থ 
হুন। এইরূপ উৎকৃষ্ট জ্বন গঠিত হইলে সতীর জন্ম হয়, সমন্ত 

বদ্ধাত্ডের মূলে ঘে শক্তি, সমচ্ত অনিত্য ণাবরণের অস্তস্থলে যে 

রে ১ যা শক্তি ক্রীড়া করিতেছেন সেই কৃষটিস্থিতিলয়ের মূল শক্তিকে 
প'নবার অধিকার হয়। যিনি তাহাকে চিনিয়াছেন তিনিই 
ষ্িন্থিতিলয়কর্ভাকে জানিয়৷ ভবরোগ হইতে মুক্ত হইবার অধি- 
কারী হুইয়াছেন। এই জন্তই তত্বদর্শা কবি, সভীর বিবাহ 
ভবরোগহস্ত। ভবের সঙ্গে কল্পনা করিয়্যছেন । 

যিনি এই অধিকারে অচলপ্রতিষ্ঠ তিনি ব্রহ্মানন্দকে জানিয়া 
সকল ভয় হইতে মুক্ত হুইয়াছেন। যিনি এই অধিকার পাইয়াও 
ভাহাতে স্থিরপদবীন্থ হইতে চেষ্টা করেন না, তিনিই দক্ষের ন্যায় 
হতভাগ্য । দক্ষ এইরূপ উচ্চ অধিকারী হইয়াও জ্ঞে মহাদেবের 
নিমন্ত্রণ করিলেন না, তাহাকে ভুলিয়া আপনার মহিমা প্রচার 

করিতে মহাড়ম্বরে সংসারষজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ফল যাহ! 

হইবার তাহাই হইল । সতী প্রাণত্যাগ করিলেন। যে শক্তি 

মহাদেবকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, দক্ষহৃদয়ের সেই শক্তি 
অন্তহিতা হইজেনৎ। যেমন সেই শক্তির অস্তরধান, অমনি কুত্রতেজ 



পাকা আমি ও কাচা আমি ৪১ 
০০ 

বীরভত্ররূপে অবতীর্ণ হইস্ক৷ সমস্ত যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করিয়া দিলেন এবং 
দক্ষমুণ্ড ছাগমুণ্ডে পরিণত হইল। সহম্্বিধ সঘৃ্ডণের অধাশ্বর হুইয়া 
ও শতৃ শত শুভানুষ্ঠান করিয়াও যেই মাস্থুষ ভগবদ্ধিদ্রোহী হয় 
অমনি রুদ্রবিধি অনুনারে তাহার সমন্ত গুণে, সমস্ত শুভানুষ্ঠানে 

বজ্রপাত হয় এবং পশুত্ব তাহার মন্ুত্যত্ব হরণ করে। ছু্যোধন 

নারায়ণ-শৃন্ত অর্থবদসংখ্যক সশস্ত্র নাায়ণী সেন। লইয়াও সর্বব্বাস্ত 
ও ধিক্কারাম্পদ হইলেন; অজ্জুন পেনাশুম্য নিরস্ত্র নারায়ণকে 

লইয়া ইহলোকে এবং পরলোকে কুতার্থ ও বরণীয় হইলেন। এবং 
এই অজ্ঞুনই আবার নারায়ণ-ৰিরহিত হইয়া সমস্ত পূর্ববোপকরণ 
বর্তমান থাকা সত্বেও সামান্ত গোপগণ কর্তৃক পরাভূত হট 
যুধিষ্টিরকে বলিলেন 

সোহহ্ং নৃপেক্দ্র রহিত: পুরুযোত্তমেন 
. থ্য। প্রিয়েণ শুহৃদ। হৃদয়েন শুস্:। 

অধ্বনযরুক্রমপরিগ্রহমজরক্ষম্। 
গোপৈরসন্তিরবলেব বিনির্িতোহম্মি ॥ 

| ভাগবত । ১।১৫।২০ 

“সেই আমিই, হে নৃপেন্দ্র, আমার সখ! প্রিয় সুহৎ পুরুষোতম 

বিরহিত হইয়। স্থতরাং হৃদয়ের শক্তিশৃন্য হইয়! শথে সেই শ্রীকৃষ্ণের 
পরিবার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া! আসিতে আসিতে নীচ গোপগণ 
কতক সামান্ত অবলার ন্যায় পরাজিত হইলাম ।, 

ভূদৈধনুত্ত ইবব: সরথো হয়াস্তে 
সোহহং রথী নৃুপতয়ো। যত আমনস্তি। 



৪২ কম্মযোগ 
সিসির রসি 

সর্ব্বং ক্ষণেন ভদভুদসদীশরিজ্ঞং ূ 
ভগ্মন্ ছুতং কুহুকরান্ধমিবোগ্তমুয্যাম্ ॥ 

“সেই ধনু, বাণও মেই, রথও সেই, ঘোড়াগুলিও 'সেই, 
রঘীও সেই আমি, নৃপতিগণ ধাহাকে দেখিয়া মস্তক অবনত 

করিতেন, নারায়ণবিরহিত হওয়ায় পলকের মধ্যে ভম্মস্থত 
পদার্থের ন্যায়, মায়াবী হইতে লব্ধ ধনের ন্যায়, উর ভূমিতে 
উপ্ধ বীজের স্তায় তাহ] সমস্ত অকর্মণ্য হইয়া পড়িল 1” 

নারায়ণশূন্ত যাবতীয় উপকরণ, নারায়ণী সেনাও অকর্ণণ্য। 
এব নারা়ণশৃন্ত শদ্ধা, মৈত্রী প্রভৃতিও অকর্ণ্য। “কাচা 
মিশর এই দুর্দশা । 

, এই “আমিগ্র দৌষেই অনেক সম্রাট, সাম্রাজ্য নাশ 

পাইয়াছে, পাইতেছে ও পাইবে । দক্ষাখ্যানে ব্যক্তিগত যে তত্ব 
পাইলাম, জাতিগত যজ্ঞেও সেই তত্ব প্রতিষ্ঠিত। 

অনেক লোক দেখিতে পাই বাহ্যিক পরোপকার, জগতের 

মঙ্গল সাধন করিতে দাতবা চিকিৎসালয়ে লক্ষ মুদ্রা দান করিতে- 
ছেন, দেশের কল্যাণের জন্য বনল আয়াস স্বীকার করিতেছেন; 
কিন্তু চিত্রগুপ্ধ তাহা! জমার ঘরে না লিখিয়া! খরচের ঘরে লিখিয়া 

লইলেন। ইহারা সকলেই দক্ষের ন্যায় কপাপাত্র। ভগবানকে 

ভুলিয়া “কাচা আমির দাস হইয়া আপনাদিগকে হীন করিয়া 
রাখিয়াছেন । 

অনেক প্রাচীন জাতি দেখিতে পাই নান! সদ্গুণা ধিষ্টিত 
হইয়াও “কীচ। "আমি”র বড়াই করিয়া সর্বনাশ পাইয়াছেন। 

০ রনি এ রি 



পাকা আমি ও কাচা আমি ৪৩ 
শামি পি 

আমরাই ইহার প্রমাণ। প্রাচীন রোমীয়, গ্রীক ইহার সাক্ষ্য 
দিতেছেন। আজ কালত ইউরোপথণ্ডে আমরা! “কীচা আমি”র 
কিআস্থরিক লীলাই না প্রত্যক্ষ করিতেছি! কয়েক বৎসর 
হইল, সকলেরই মনে আছে, আমেরিকায় শ্বেতকায় জেম্স 
জেফ্রিসের সঙ্গে মুষ্টিবল পরীক্ষায় রুষ্ণকায় জ্যাক জন্সন্ জয়লাভ 
করায় শ্বেতফায়গণের সেই পরাজয় কিরূপ অসহা হইয়! উঠিয়া- 

ছিল। আমেরিকার নগরে নগরে শ্বেতকায়গণ কৃষ্ণকায়গণের 

প্রতি কি জঘন্য অত্যাচার করিয়াছিল! নিউইয়র্ক সহরে একটি 

কাফ্্রিল্গী ভন্মসাৎ করিয়া ফ্রেলিয়াছিল! কাফ্রিগণ কত প্রকারই 

এস শিস তোপ তোপ ৯ তাত এপ সপ ২ পিসি তাস সি জালা ২ 

লাঞ্ছনাভোগ করিয়াছিল । অবশ্ত কোন কোন স্থলে তাহা 4 
আততায়ী হইয়াছিল। এই “কাচা আমি”র তাগুব 6 
চলিলে ইহার ফল একদিন ভোগ করিতেই হইবে। অ+" 

আমাদিগের দেশে কালু ও কিকর সিংহের যে কুস্তি হইয়াছিল 
তাহাতে হিন্দু কিন্ধর জয়লাভ করায় কই মুসলমানগণ ত 
আমেরিকাবাসী শ্বেতকায়গণের ন্যায় কোন বিদ্বেষের ভাব 

প্রকাশ করেন দাই। লীলাময়ের লীলাপ্রসাদে এই দেশবাসী 

সকল সম্প্রদায়েরই “কাচা আমি”ত্ব হয়ত দূর হইতেছে ও 

হইবে। 

1 

ট 



ন্বচক্্গান্কেত্ত্র 

এ জগতে ভগবানের এমনই বিধি, যেই তুমি বলিয়াছ আমি? 

অমনি তুমি হেয় হইয়াছ। বিশ্বরহস্তাস্তদর্শা যীশু গ্রী্ট 
বলিয়াছিলেন :--“যে আপনাকে উচ্চে তুলিয়া ধরে সেই হীন হইবে 
এবং যে আপনাকে হীন করিয়া রাখে সেই উন্নত হইবে “কাচা 
আমি আপনার বড়াই করিয়া অস্থির,“তাই সে জগতে হীন। 

একা আমি” সমস্ত বিশ্ব বক্ষেয় উপরে রাখিয়া আপনি নীচে 

রর গেলেন, তাই জগৎ তাহাকে পরম যতনে অতি উচ্চ 
সনে তুলিয়া বসাইল। এই 'পাকা আমিই প্ররুত কর্মকেন্ত্র। 
জোসেফ ম্যাটুসিনি এই 'পাকা আমি'কে কেন্ত্র করিতে হইবে 

সিদ্ধান্ত করিয়াই বলিয়াছিলেন ₹--/51. 900156150৩5, ৪5 10 
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জন্ত যে কাধ্য করিতে যাইতেছ, তাহার প্রত্যেক কার্ধের পূর্বে 
আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবে”_-'আমি যাহা করিতে যাইতেছি 



কর্মাকেন ৪৫ 
৯. ৭৯৫টি 

তাহা যদি সকল মন্ব্যই করিত এবং সকলের জ্বস্যই কর! . হইত, 
ভন্বারা স্যগ্র মানবসমাজের মঙ্গল হইত কি ক্ষতি হইত? 
তোমার বিবেক বলে “ক্ষতি হইত”, তাহ হইলে থাষিবে, স্বকীয় 
দেশের কি পরিবারের তন্দারা তৎক্ষণাৎ কোন লাভ হইজেও 

থামিবে।” মহাত্বা লাহিনে (1-210শাগন9) বলিতেছেন ১৮ 
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91791] 15010099115 2০৮ 1119 01900615 ) ৮1751) 5৪00 01 
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“খন তোমর! প্রত্যেকে সকল যানুষকে ভাইয়ের স্তায় ভালবাসিয়। 
ভাইয়ের যত পরস্পরের প্রতি বাবহার করিবে? যখন 
তোমাদের প্রত্যেকে সকলের কল্যাণে নিজের কল্যাণ 



নি কশ্মযোগ 
পাসপস্িপ্সসি পটল লি লো পাত পলিসি পা সস পাস পিতা সি লা সী পাসসিপাসস রসি সপ সস পে নি 

খুঁজিয়া, সকলের জীবন ও নিজের জীবন এবং সকলের স্থার্থ 
ও নিজের স্বার্থ এক করিয়া লইবে; খন প্রত্যেকে সেই 
এক মহ্াপরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিগণের জন্ত এবং 
তাহারাও একজনের জন্য আত্মবলিদান করিতে প্রস্তত হইবে, 
তখন মানবজাতি যে সকল কলঙ্কের ভারে অবনত হইয়া রহিয়াছে 
তাহার সমস্তই কুধ্যোদয়ে দিখলয়স্থিত কুজ্বাটিকার' স্ায় অনৃস্ঠ 
হইবে, ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে--তীহার ইচ্ছাই এই যে_ 
মানবসমাজের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অনপগ্রত্যঙ্গ ক্রমে প্রেমে সঙ্গত 

হইয়া তিনি যেমন এক তেমনি এক মহাপ্রাণে পরিণত হইবে 
একা 'গ্রসার আরও বৃদ্ধি করিয়! বিশ্বগতগ্রাণ বিছুর এই “পাকা 

মশম্ম”কেই কেন্দ্র করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন £-_ 

*  স্িতং য অর্বভূভানাং আত্মনম্চ, সখাবহুম্। 
তৎ কুর্য্যাদীশ্বরে হেতম্ম.লং সর্ব্বার্থজিদ্ধয়ে ॥ . 

মহাভারত । উদ্যোগপর্বব, ৩৬1৪০ 

যাহা সর্বভূতের হিতজনক আপনার স্থখপ্রদ তাহাই করিবে। 

কর্তার পক্ষে ইহাই সর্বার্থসিদ্ধির মূল |, 

দার্শনিকচুড়ামণি ইমানুয়েল ক্যাণ্টও বলিয়াছেন :₹_-“এমন 
ভাবে কম্ কর যের্ণ তোমার কর্মের মূলস্থত্র বিশ্বগতবিধি বলিয়া 
গ্রহণ করিতে পার |». | 

উভয়েরই এক উপদেশ । বিশ্ব ও তুমি এক বুঝিয়া, তোমার 
ও বিশ্বের হিত, বিশ্বের স্থতরাৎ তোমার--বিশ্বাত্মক তোমার--- 

সঙ্কীর্ণ মনে তুমি “মাহাকে 'তুমি ভাব, তাহার নহে, বিশ্বময় 



কর্মকেন্্ ৪৭ 
পি 

তোমার--মঙ্গলসাধনে তৎপর হও । রবীন্দ্রনাথের সহিত তান 
মিলাইয়া বল £-_ 

«আমার একল। ঘরের আড়াল ভেঙ্গে বিশাল ভবে 

প্রাণের রথে বাহির হতে পারব কবে ?” 

বিশ্বময় তোমার মঙ্গলসাধন সচ্চদানন্দপ্রতিষ্ঠার নামান্তর 

মাত্র । সচ্গিদ্খনন্দপ্রতিষ্ঠাই তোমধ়ি লক্ষ্য । সেই লক্ষ্যোন্ুখ 
কাধ্যকরী, জ্ঞানার্জনী ও চিত্তরগরনী সসামগ্তন্য অবাধ ক্ষতি 
যাহাতে তাহাই কর্মযোগ । 

কর্মযোগ হুতরাং বিস্ুগ্রীতিক্াম & বিশ্বব্যাপী যিনি, তাহার 
প্রীতিকাম। এস্থলে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা এক। আম 
প্রয়োজন ও বিশ্বের প্রয়োজন এক । এই ভাবে অনুপ্ার্ণি, 

করিতেই রাম্প্রসাদ গাহিয়াছিলেন :*- 

আহার কর, মনে কর আহুতি দেই শ্তামা মাকে । 
নগর ফির, মনে কর প্রদক্ষিণ শ্টাম মাকে ॥ 

ভগবদগীতায় ভগবান অর্জুনকে কর্মযোগের মূলমন্ত্র 

বলিলেন ১ 

বজ্জার্থা কর্্মণোহন্থাত্র লোকোহয়ং কর্বন্ধন2। 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় ঘুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥” 

___-ভগবদশগীতা। ৩৯ 

'যক্জে বৈ বিষ্কুরিতি শ্রতেঃ 1” যজ্ঞ শবের অর্থ বিষণ | বিষু- 
প্রীতিকাম যে কর্ম তাহা ভিন্ন অন্তযকর্ম সংসারে আবদ্ধ করে, 

অতএব বিষু্রীত্যর্থ অনাসক্ত হইয়া কর্ম, কর। মানুষ 



৪৮ কর্ধযোগ 

ঘিষ্কগ্রীতিকাম না হইয়া! সকাম হইয়া যাহা করে তাহাতেই বন্ধ 
হয়। 

যথা লৌহমক্ষৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ দ্বর্ণনয়ৈরপি | . 
তথ! বন্ধো! ভবেজ্জীব: কর্মভিশ্চাশুতৈ: শুভৈ :॥ 

-মহানির্ধ্বাণ তত্ত্ব । ১৪১ ১০৯ 

যেমন লৌহময় পাশ দ্বারা জীব বদ্ধ হয়, স্বর্ণময় পাশঘারাও 
তন্্রপ বন্ধ হয়। সেইরূপ অশুভ কর্মন্বারা জীব যেমন বদ্ধ হয়, শুভ 

কর্মন্বারাও তেমনি বদ্ধ হয়|” 

বিষুগ্রীতিকাম কর্ম দ্বারা বন্ধন হয় না । 

ন মব্যাবেশিতখিয়াং কাম: কামায় কল্পতে। 

ভর্জিিতা কঘিভা ধান প্রায়ো বীজায় নেম্যতে ॥ 
--ভাগবত । ১০।১২২৬ 

“যেমন ভঙ্জিত কিন্ত! কথিত ( সিদ্ধ ) বীজের অঙ্কুর হয় না, 
তেমনি যাহারা আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়াছে তাহাদিগের 

বাসনামূলক কাম থাকে নাঁ। তাহারা বাসনাশূহ্য হইয়া ভগবানে 
সমস্ত কাম অর্পণ করেন ।? 

নারদ ব্যাসদেবকে ক্রিতাঁপ-আধ্যাত্বিক, আধিতৌতিক ও 
আধিদৈবিক তাঁপ-আলা হইতে মুক্ত . হইবার উপায় 
বলিয়াছেন 

এত সংসূচিতং ব্রন্ম-স্তা পত্রয়ডিকিগজিভম্। 
ষদীশ্বরে ভগবতি কর্দ ব্রন্মণি ভাবিতষ ॥ 

স্সপপস্তাগাবত । ১1৫61৩২ 



কম্মকেন্দ্র ৪৯ 
৮০০০০ 

“হে ব্রহ্ষণ, ঈশ্বরে, ভগবানে কর্ম ভাবিত করাই ভ্তরিতাপ- 

প্রশমনের উপায়, । যদি বল কম্মে ত বন্ধন হয়, যাহাতে বন্ধন 

তাহাতে আবার মুক্তি হয় কিরূপে ? 

আময়ে। বশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন স্ুত্রত। 

তদ্দেব হ্যাময়ং ভ্রব্যং ন পুণীতি চিকিওসিতম্॥ 
| --ভাগবত । ১৫1৩৩ 

ষে দ্রব্যে যে গীড়া উপস্থিত হয়, সেই ত্রব্য দ্বারা সেই গীড়া 
নাশ হয় না বটে, কিন্তু দ্ব্যান্তর দ্বারা ভাবিত হইলে সেই দ্রব্যই 

সেই পীড়ানাশে সমর্থ হয়। 

এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগীঃ সর্বের্ব সংস্থতিহেতবঃ। 
ত এবাস্মবিনাশায্ম কল্সন্তে কল্সিতা: পরে ॥ 

--ভাগবত । ১1৫৩৪ 

“এইরূপ মানুষের ক্রিয়া সংসারবন্ধের হেতু হইয়াও ভগবানে 
কল্পিত হইলে তাহাই মুক্তির হেতু হয়।' 

মহানির্বাণতন্ত্রের “যথা লৌহ্ময়ৈঃ পাশৈঃ” শ্লোকটিতে 

ভগবানের অনপিত কর্মের ফল বল! হইয়াছে । | 

যাহারা সকাম শুভকশ্ম করেন ১ পু 

তে তং ভুক্ত স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে 
মর্ত্যলোকং বিশস্তি। 

এবং ত্রয়ী ধর্সমনুপ্রপন্নীগতাগতং কামকামা 
লভস্তে ॥ 

---ভগবদগশিতা। »৯।২।১ 



৩ কশ্মযোগ 
পি জা জর পাপ সপ সিসি সপ সি সহ 

“তাহারা বিশাল ন্বর্গলোক উপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে 

মপ্ত্যলোকে প্রবেশ করেন, এইরূপ বেদ-বিহিত কর্মাচুষ্ঠানপর 
হইয়া কামনাবশে কেবল যাতায়াত করিতে থাকেন ,. 

কিছুদিন বিপুল ন্খ-ন্বর্গ ভোগ করিয়া আবার দুঃখক্রিষ্ট 

মন্ত্ালোকে পতন; বাসম্তীকুহ্ুম-সৌরভবাসিতা জ্যোৎলাময়ী 
রজনী মঞ্জুসস্তোগের অব্যবহিত পরে সমুষলধারাঁসম্পাত বিষম 

ঝঞ্ধাবাতের তীব্র তাড়না । যাহারা “কাচা আমি” প্রীতিকাম 

হইয়া! কার্ধ্য করে তাহাদের ভাগ্যে এই কয়েকদিনের ন্বর্গভোগও 

| নাই । তাহারা “কাচা আমি'র ভঁয়ুজয়কারের আশায় শুভ কর্মের 

য টুকু ফল তাহা হইতেও বঞ্চিত হয়। কিছুদিন মানুষের চক্ষে 
' ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারে, কিন্তু অস্ত্র্শীকে ত আর প্রবঞ্চন! 

করিবার ক্ষমত|। নাই। ছুই-ই ছুর্ভাগয “কাচা আমি” প্রীতিকাম 
অধিকতর হতভাগ্য । সকাম কন্মে ফলকামী হইয়। ভগবানের 

নিকটে প্রার্থনা আছে । “কাচা আমি” প্রীতিকাম ভগবানের 

সিংহাসনে আপনাকে বসাইতে উদ্যোগী । 



নিষফষাম কর্মম-_প্রীতিপথে 
নিষ্ষাম কর্মই সাস্তিক কর্ম । 

নিয়তং সঙজরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্। 
অফল প্রেঙ্স,ন! কর্ম্ম বস্তৎ সান্তিকমুচ্যতে ॥ 

ভগবদগীতা । ১৮২৩ 

“যে কণ্ম নিত্যবিহিত, আসক্তিহীন, রাগ ও দ্বেষশূন্ত ৮ 
ফলাকাজ্ষারহিত হইয়। কর! হয়, তাহাই সাত্বিক কম্ম।, 

অসক্তোম্যাছরন্ কর্ণ পরমাপ্পোডি পুরুবঃ। 
“যে পুরুষ আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম করেন তিনি পরমপদ প্রাপ্ত 

হন।+ 
যদি অটুটভাবে চিরদিন নিষ্ষাম কর্ম করিয়া যাইতে ন! পারি 

যতটুকু পারি ততটুকুই সংসারাবর্ত হইতে রক্ষা করিবে । 

শ্রীকুষ্ণ অজ্জনকে নিক্ষামভাবে যুদ্ধ করিতে উপদেশ দিলেন £-- 

লুখতুঃখে সমেকৃত্বা লাভালাভোৌ জয়াজয়ো । 
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাক্ধ্যসি ॥ 

ভগবদগীতা। ২৩৮ 

নথ ছুংখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমান করিয়া যুদ্ধের জন্য 

প্রস্তুত হও, তাহা হইলে পাঁপ স্পর্শ করিবে না। * 



৫২ কর্মযোগ 

এইক্প বুদ্ধিযুক্ত হইলে 

কর্মবন্ধং প্রহান্তসি। 

পচ পা তিস্তা থান স্পিরিট 

__গীত। |,২1৩৯ 

ক্শবন্ধ নাশ করিবে । এবং এইরূপ নিষ্কাম কর্মে 

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ে। ন.বিদ্যতে। 
স্বল্পমপ্যস্ব ধর্ন্য ত্রার়তে মহতো ভয়াৎ ॥ 

--গীতি। | ২1৪০. 

ণনিফধাম কর্মযোগে প্রারন্তের, নাশ নাই, কিছুই নিক্ষল হইবে 
না; ইহাতে প্রত্যবায়ও নাই। “ইহার অল্প কর! হইলেও তাহ 

'সংসাররূপ মহত্তয় হইতে ভ্রাণ করে।ঃ 

কেহ কেহ বলেন, 'নিষষাম কর্মে প্রণোদনা! কোথায়? আমি 

এই ফল পাইব, আমার এই স্থখ হইবে, ভাবিলে কর্মে যেকূপ 

উত্সাহ উদ্যম হয়; নিষ্কাম কন্মে তাহা কোথায়? এই প্রশ্নের 

উত্তর কঠিন নহে। আমর] কি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি না, অনেক 

সময় আপনার স্থখ অপেক্ষ। পরের স্থুখসাধন করিতে লোক 

অধিকতর উৎসাহী? কাহাকেও প্রাণের সহিত ভালবাসিলে 

তাহার স্থখসাধনের নিকটে আপনার স্থখসাধন অকিঞ্চিংকর। 

পরম-প্রেমাস্পদ কোন ব্যক্তির জন্য প্রাণবিসঙ্জন অতি সহজ 

বলিয়া মনে হয়।' পিথিয়াসের জন্য ড্যামন কেমন আনন্দে 

আপনার প্রাণত্যাগ করিতে প্রস্তৃত হইলেন। ঘাতকগণ নারায়ণ 

রাও পেশোয়াকে আক্রমণ করিলে তাহার ভক্ত ভূত নিরস্ত 
চাফাজি টিলেকার স্বীয় শরীর দ্বারা প্রতুর শরীর আবরণ করিয়া 



নিষ্ষাম কর্শ-_গ্রীতিপথে ৫৩ 
সি লি পি সি লস পি পেস রসি, পিসি াস্সি পিসির রাসিটীস্টি তাপ শালি লাস্ট লসর, সি লী শখ লাস্ট সিলীস্সি বাসি স্িপী সতী ৯ এসসি ভাসি পিসি সি পপি লাশ কাটি লা, 

কেমন নীরবে পাষগুদিগের মৃহ্মুঃ অস্ত্রাধাত সহিতে সহিতে 
প্রাণত্যাগ করিলেন! এই দেব-বন্দিত প্রাণবিসর্জনের প্রণোদনা! 
কোথায়? আমাদিগের হ্যায় সামান্য লোকের মধ্যেও দেখিতে 

পাই ধাহাকে ভালবামি আমার কিঞ্চিৎ কষ্ট হইয়াও যদি তিনি 

স্থথে থাকেন তাহাতে আমাদিগের আনন্দই হয়। পরিশ্রীস্ত ক্লাস্ত 

হইয়া দুইজন এঁকস্থলে উপস্থিত, একজন বই দুইজনের শয়নের 
স্থান নাই, এরূপ অবস্থায় কি ইচ্ছা হয়? তীহাকে নিদ্রার 
অবসর দিয়া তুমি সমস্ত রাত্রি তন্দ্রালু চক্ষে অতিকষ্টে জাগ্রত 
খাকিয়াও কি বিশেষ আন্দান্ুভুব করু না? এই ভাবের মাত্র! 

বুদ্ধি পাইলেই প্রেমাস্পদের জগ্য প্রাণত্যাগ সহজসাধ্য ও আনন্দ-' 
প্রদ হইয়া দীড়ায়। কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি গ্রীতিনিবদ্ধন 

যদি তাহার স্থখ কি মঙ্গল সাধনে এইক্সপ প্রণোদনা দেখিতে পাই, 
যে ব্যক্তি কোন ধন্ম কি সম্প্রদায়, কোন জাতি অথবা দেশকে 

এইরূপ ভালবাসেন, তিনি উহার সুখ কি মঙ্গলসাধনের জন্যু, 

আমরা যাহাকে স্থখ বলি অনায়াসে তাহা সমস্তই জলাগুলি দিতে 

এমন কি তাহার আত্ম-জীবন পধ্যস্ত বলিদান করিতে পারেন না 

কি? ধশ্মার্থত্যক্ত-জীবিত মহাপুরুষ ও স্বদ্দেশপ্রেমিক মহাত্মা 

গণের উজ্জল দৃষ্টান্ত মনে কর। ধর্মের জন্য দেশের জন্য মৃত্যু 
স্মরণে মৃত্যুপ্যয় হওয়ার দৃষ্টাস্ত এ দেশে কি দুষ্প্রাপ্য? রাজকুমার 

উদয়সিংহের ধাত্রী রাজপুত-রমণী পান্না কি প্রণোদনায় বনবীরের 

হস্ত হইতে উদয়সিংহকে রক্ষা করিতে যাইয়! কুমারের শব্যায় 
'মাপনার প্রাণপুত্তলী পুত্রকে রাখিয়া তীস্ষ ছুরিকাঘাতে তাহার 

হাদয়বিদারণ স্িত্রভাবে দর্শন করিলেন? রুষ-জাপাঁন যুদ্ধের সমস 



€৪ জানান 
স্টিল পিটার উপ সলাত পি হজ লসর ৬ এসসি তাস লি স তে জসটপিলী উস িসিতি লে সিট ক লী টিসি শি পীর ৯৯ 2 সা সি সিসির সত উন ৪ 

ংবাদপত্রে হিজর ভরিতিডিও রুষ ওহানসান নায়ী চি 

জাপানরমণীকে বিবাহ করিয়া ইয়োকোহমায় বসতি করিতে- 

ছিলেন। রুষটি স্ত্রীকে প্রাণের সকল কথাই কহিতেন, কেবল 

একটি ক্ষুত্র বাক্স গোপন করিয়া রাখিতেন । কিছুতেই সেই বাঝ্সটি 
তাহাকে দেখিতে দিতেন না। ওয়ানসানের সন্দেহ হইল যে, 

তাহার স্বামী রুষপক্ষের ওপ্চর হইয়৷ জাপানীদিগের কোন মন্ত্রণা- 
সম্বন্ধীয় কাগজপত্র উহাতে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। প্রিয়তম 
পতিসাহচধ্য অপেক্ষা স্বদেশ হিতৈষণ! তাহার হৃদয়ে প্রবলতর 

ও মধুরতর প্রতিভাত হইয়াছিল, তাই' একদিন তাহার পতিকে 
স্থরাপানে বিহ্বল করত বাঝ্সটি লইয়া তাহার ভিতরের কাগজপত্র 

পুলিসের নিকটে উপস্থিত করিলেন । স্বামী স্থরাজনিত বিহ্রল- 
তার অপগম হওয়া মাত্র বাঝ্সটি নিকটে নাই দেখিয়া ওহানসান 

কি করিয়াছেন বুঝিতে পারিলেন এবং তৎক্ষণাৎ জাপান হইতে 

নিরুদ্দেশ হইলেন। ওহানসান কোন্ প্রণোদনায় চালিত হইয়া 

অকাতরে তাহার গাহস্থ্য সখ অতল জলে ডুবাইয়া দিলেন ? 
জাপানবাসিনী কয়েকটি মহিলা! তভাহাদিগের ভরণপোষণের জন্য 

যুদ্ধে যাওয়ার বাধা হওয়ায় স্বামিগণকে ত্যাগ করিয়া তাহাদিগের 

ভরণপোষণের দায় হইতে মুক্তি দিয়াছেন। এক জাপানরমণী 
রুষের বিরুদ্ধে পুত্রের রণে উপস্থিত হইবার আপনাকে একমাত্র 
প্রতিবন্ধক দেখিয়া স্বীয় বক্ষে ছুরিকাঘাত করত শেষ মুহূর্তে 
স্বীয় হৃদয়-শোণিত-দিগ্ধ ছুরিক। পুত্রের হস্তে সমর্পন করিয়া 

তাহাকে ম্বদেশমঙ্গলসাধন জন্য রণরঙ্গে মত্ত হইতে আদেশ 

করিয়া আশীর্ববাদ করিলেন এবং স্মিতমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন 



নিষকাম কর্্-_প্রীতিপথে ৫৫ 
জা ৩১ এ এ ভিজ শি এটি এজি স্পস্ট প্র তা ২ ০. 

করিলেন। কোথা হইতে তাহার প্রাণে এই প্রণোদনা উদ্দীপ্ত 

হইল? 
বাহারা তাহাদ্িগের প্রেমচন্রের পরিসর আরও বাড়াইয়া 

লইয়াছেন তাহারা সমস্ত জগতের মঙ্গলের জন্য, এই ব্রদ্ষাণ্ডে 

ভগবদ্িধি প্রতিষ্ঠার জন্য, জাতি ও দেশনির্বধিশেষে রোগ, 

শোক, তাপ" ও ভগদ্বিরোধী-ভীব ও অহষ্ঠান নির্ম,ল করিতে 

প্রাণের ভিতরে, এমনি কি এক দিব্য প্রবর্তনা অনুভব করিয়া 

থাকেন যে তদ্দার। প্রণোদিত হইয়া প্রয়োজন হইলে 'হাসিতে 

হাপিতে প্রাণ বিসঙ্জন ক্রেন । ফাদার ড্যামিয়েন ইহার চূড়ান্ত 
দৃষ্টান্ত । এইরূপ সার্ধভৌমিক হিত-প্রেরণায় ফরাসীদেশবামী ... 

মাকু“ইস্ লাফায়েৎ আমেরিকাবাসীগণের পরাধীনতাশ্রঙ্খল মোচন * 

প্রয়াসে আপনার শক্তি প্রয়োগ করিতে উন্মত্ত হইয়াছিলেন । 
তিনি ফরাসী, আমেরিকাবাসিণের জন্য তাহার কি দায় 
পড়িয়াছিল? কিন্তু তিনি ত স্থির থাকিতে পারিলেন না। 

উনবিংশ বৎসর বয়সে যেই ইংলগড ও আমেরিকার বিবাদের 

সংবাদ শুনিলেন অমনি আমেরিকার পক্ষে রণে যোগদান করিতে 

করিতে কৃতসংস্কন্প হইলেন । কাউণ্ট ডি ব্রলির উপদেশ 
চাহিলেন। তিনি বলিলেন, “তোমার পিতৃব্যকে ইটালীর 

যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিতে দেখিয়াছি, তোমার পিতাকে মিগ্ডেনের 
সংগ্রামে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াছি; সেই বংশের 
একমাত্র অবশিষ্ট শাখার উন্ম,লনের পরামর্শে আমি সহকারী 

হইতে.পারি না।” লাফায়েৎ কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন ন]1। 
ইতিমধ্যে আমেরিকাবাসীদিগের কতকগুলি *ঘোর বিষাদপূর্ণ 

চন 



৫৬ কর্মযোগ 
শাসি পাস সাজি শস্টিপসি শাসক এ এপস টপস ৯ সপ সস শাস্তি সপ পক 

পরাজয়ের বার্থা, এমন কি নিউইয়র্ক হইতে ভাহাদিগের 

পলায়নের সংবাদ পহুছিল। তিনি তাহাতেও পশ্চাদ্পদ হইলেন 
না। তাহার সেই জগশ্গ্রাসী গ্রীতিবন্ধি আরও ধক্ ধক্ করিয়া 
জলিয়া উঠিল। ফরাসীদেশস্থ আমেরিকার প্রতিনিধি ফ্রাঙ্কলিন 

ও লী পর্যন্ত তাহাকে আমেরিকায় যাইতে নিষেধ করিলেন, 
ফ্রা্গের রাজা স্বয়ং তাহাকে প্রাতনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা! করিলেন | 

তিনি কাহারও বাধা মানিলেন না । নানা বিপদ উত্তীর্ণ হইয়! 
আমেরিকায় যাইয়া প্রাণের মায়া পদদলিত করিয়া! বিবিধ 
রণক্ষেত্রে শ্বহদয়ের অপার মহত্ব ও অসমপাহসিকতার বিশেষ 

ভাবে পরিচয় দিলেন। স্বদেশের বিপ্লবে যে অভিনয় করিয়! 

তিনি যেরূপ পুজার হইয়াছেন, এত অল্প বয়সে আমেরিকার 
অধিবা'সিগণের জন্য উৎস্ষ্ট জীবন হইয়া তদপেক্ষা সহত্বগুণে 

বন্দনীয় হইয়াছেন। সার্বজনীন গ্রীতিপ্রণোদনায় নব্যভারত 
শিরোমণি রামমোহন রায় স্পেনদেশে নিয়মতন্ত্রশাসনপ্রণালী 
স্থাপনের সংবাদ শরবণমাত্র কলিকাতার টাউন্হলে ভোজ দিয়া 

আনন্দোৎসব করিয়াছিলেন । কোথায় স্পেন আর কোথায় 

ভারতবালী রামমোহন! ইংলগ্ডে যাইবার পথে নেটাল 
বন্দরে ১৮৩* সনের বিপ্লবের পরে একখানি ফরাসি জাহাজে 

স্বাধীনতার পতাকা উজ্ডীয়মান দেখিয়া নিবিড় আনন্দোচ্ছাসে 
অভিধাদন করিতে . যাওয়ায় চরণে ভীষণ আঘাত পাইয়! 

পঙ্চু হন। স্বনামধন্য খধিপ্রতিম হার্বাট স্পেন্সার সার্ব- 
ভৌমিক প্রীতিবলে সন্কীর্ণ স্বদেশ-গ্রীতি মণ্ডলের বহছুযোজন উদ্চে 
বিঞ্চলোকে বিচরণ করিতেন। তিনি জাপানবাসী বেরণ 
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'ফেনিকোর নিকটে এক গত্রে নিমোদ্ধত কয়েকটি কথা 

বলিতেছিলেন £_- 

“আপনি আমাকে অপর যে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন তৎ- 

সম্বন্ধে প্রথমেই সাধারণভাবে এই উত্তর দিতেছি যে, আমার 
বিবেচনায় আমেরিকায় ইউরোপবাসীদিগকে যথাসম্ভব দুরে 

রাখাই জাপানের রাজনীতি হওয়া*সমীচীন। অধিকতর শক্তি- 

সম্পন্ন জাতির সম্মুখে অবস্থিত হইয়া! আপনাদিগের সর্বদাই বিপ- 
“দের সম্ভাবনা! আছে, সুতরাং বিদেশিগণকে দ্রাডাইবাব স্থান 

যতটুকু না দিলে নয় ততোধিক ,দেওয়। সম্বন্ধে সর্বতোভাবে সতর্ক 

'থাকা কর্তব্য । প্রাকৃতিক, শারীরিক ও মানসিকশক্তিসম্ভষ 

পদার্থাগম ও নির্গম এবং বিনিময়ের জন্য অন্যান্য সংসর্গ যতটুকু 
অর্ঠ প্রয়োজনীয় ততটুকুর বিধান উপকারী । এই উদ্দেন্টে 
প্রয়োজনীয় মাত্রাতিরিক্ত অধিকার অপর জাতিকে বিশেষতঃ 

অধিকতর বলশালী জাতিকে দেওয়া কদাচ কর্তব্য নহে। 

ইউরোপীয় ও আমেরিকাস্থ রাজশক্তির সহিত আপনাদিগের 

বর্তমান সন্ধির পুনরালোচনা দ্বারা আপনার। বিদেশিগণের বসতি 

ও ধন্চালনার জন্য আপনাদিগের সমগ্র সাম্রাজ্য উন্মুক্ত করিতেছেন 

বলিয়া মনে হয়। এরূপ নীতি আপনাদিগের সর্ধনাশ করিবে 

বলিয়া আমার কষ্ট হইতেছে । অধিকতর বলশালী জাতিবৃন্দের 

«কোন জাতি একবার একটু প্রবেশাধিকার পনইলে সময়ে তাহ! 
হইতে সেই জাতির পরব্বত্বগ্রাস নীতির আবির্ভাব অবশ্যস্তাবী । 
ইহার আবির্ভাব হইলেই জাপানীদ্দিগের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত 

হইবে, এবং জ্াপানবাসিগণ কর্তৃক আক্রমণ বলিম্মা এই সংঘর্ষগুলি 
২ 



৫৮ কম্মযোগ 

ব্যাখ্যাত হইবে, হৃতরাং তাহার প্রতিশোধ লওয়। অবশ্কর্তব্য 

বিবেচিত হইবে; তাহার ফলে দেশের কিঞ্চিদংশ আক্রান্ত 

হইবে এবং তাহা তাহাদিগের স্বতন্ত্র ভূমিখণ্ড বলিয়! নির্দেশ 
করিতে বাধ্য হইতে হইবে; ইহা হইতে ক্রমে অবশেষে সমগ্র 
জাপানসাআাজ্য পরাভূত হইবে । সর্বাবস্থাই আপনাদিগের এই 
নিয়তি পরিহার করা কঠিনসাধ্য হইবে, কিন্তু “বিদেশদিগকে 
আমার উল্লিখিত অধিকারের অতিরিক্ত দ্রিলে, ইহার পথ আরও 

সহজ হইবে ।” 

এই মহাত্ম। সত্যসত্যই, সমস্ত ভূক্নব্যাপী বিস্তার উপলব্ধি 
করিয়! ধন্ত হইয়াছেন। 

সার্ধজনীন গ্রীতিনিবন্ধন কম্ম ও বিষুগ্রীতিকাম কম্ম একই। 
ব্যক্তিগত, সম্প্রদাযগত কি স্বদেশ-স্বার্থগৃত প্রীতিপ্রস্তত কর্ম 

বিষুগ্রীতিকাম হইতেও পাবে, নাও হইতে পারে । ইহা ভগব- 
ঘিধিপ্রতিকূল হইলে আর বিষুগ্রীতিকাম হইবে কিরূপে? তোমার 

সম্প্রদায়ের গৌরব বর্ধনার্থ, কি তোমার সাম্রাজ্যপিপাস চরিতার্থ 

করিতে অপর সম্প্রদায়, কি অপর জাতিকে নির্যাতন করিলে 

তাহাতে বিষু প্রীত ভুইতে পারেন না। কারণ, “সব ভূম্ হার 

গোপালকী |, . 

“সবভূম্ হায় গোপাল কী" 

* ইস্মে আটক্ কাহা? 
জিদকে মন্মে আটক্ হায় 

ওহি আটক রহা1 1” 

আকবর ফে* প্রয়োজনে মানসিংহকে এই কচিবতাটি প্রেরণ 



নিষ্কাম কশ্ম-গ্রীতিপথে ৫৯ 

করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা মহ্ত্বর বিষয়ে ইহা প্রযোজ্য। 

সত্যই এই পৃথিবী শ্রীগোপালের, তোমার রাজ্য কি অপরের 

রাজচ এইকপ সন্থীর্ণ দৃষ্টিতে দেখিবে কেন? যাহার দৃষ্টি সন্থীর্ণ, 
মন সন্কীর্ণ সে-ই সন্কীণ হইয়া রহে। যে ব্যক্তি, কিজাতি 

সন্কীর্ণ মনে এই উদার বিশাল জগৎকে আপনার সঙ্কীর্ণ গণ্তীর 
ভিতরে আনিতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করে, ভূমা ভগবান তাহার সক্কীর্ণ- 
তার প্রতিফল তাহাকে দিয়া থাকেন। রোমান্ ক্যাথলিক- 

দ্রিগের প্রটেষ্ট্যাপ্ট, পীড়ন ও রোমীয়দিগের বর্ধরোৎ্সাদনের 
চেষ্টার ফল ইহার দুইটি জবলস্ত দৃষটাস্ত,। 

পাশ্চাত্য অগ্রণিগণের মধ্যে অনেকে সার্বজনীন মঙ্গল ভুলিয়া 

স্বদেশের মহিমাবদ্ধন মহাব্রত মনে করিয়াছেন। ইহাদিগকে 

লক্ষ্য করিয়াই হার্বাট তস্পন্সার লিখিয়াছেন £₹_- 
«আমাদিগের দেশ_-আমাদিগের দেশ- ধন্ম জানে কে; 

অধন্শ জানে কে ?”--এই ধ্বনি আমার নিকট দ্বার মনে হয়। 

স্বদেশপ্রেমের সহিত এই ধ্বনি মিলিত হওয়ায় কিঞ্চিৎ সঙ্গত 
বলিয়! প্রথমে প্রতীয়মান হয়। কিন্ত বাহিরের আবরণ দৃর 

করিলেই ইহার অন্তর্গত ভাব যে নিতান্তই ইতর, ইহ] স্পষ্ট 
উপলব্ধি হইবে । ছুই দিকই দেখা যাক্। 

“মনে কর, আমরা কোন বৈদেশিকের আক্রমণ প্রতিরোধ 

করিতেছি । এস্থলে ব্বদেশহিতৈষণার ধ্বনি ধশ্মাকমক। আত্ম- 

রক্ষা কেবল সঙ্গত নহে, কর্তৃব্যও বটে। অপরপক্ষে মনে কব, 

আমরাই আক্রামক,-পরের দেশ দখল করিয়াছি, কিংবা থে 

জাতি যে দ্রব্য চাহে না আমরা অন্ত্রবলে তাহাদিগকে তাই 
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লইতে বাধ্য করিতেছি, অথবা আমাদিগের দেশের কোন কর্ম 

চারী তাহাদিগের বিরুদ্ধে অন্তায়র্ূপে শাঁসনদণ্ড পরিচালনার 
মন্ত্রণ! দিলেন, আমরা'তদনুসারে শাসনে প্রবৃত্ত হইলাম । -মনে 

কর, অপর কোন জাতি সম্বন্ধে এমন কোন কাধ্য কর! হইতেছে 
যাহা অন্যায় বলিয়া স্বকৃত। তখন এই স্বদেশহিতৈষণার ধ্বনিতে 
কি বুঝিব? যাহারা আমাদিগের বিরোধী তাহারা ধন্ম ধরিয়। 

আছে; আর আমরাই অধশ্ম অবলম্বন করিয়াছি । এস্থলে শ্বদেশ- 

হিতৈষণার এই ধ্বনির অর্থ--আমর] চাই ধর্মের ধিক্কার, অধর্শের 
জয়জয়কাঁর। অর্থাৎ শয়তান যাহ্! চায় আমরাও তাহাই চাই। 
কয়েক বৎসর অতীত হইল আমার মনের এই ভাবটি__নিশ্চয়ই 
ইহাকে স্বদেশছ্বেধী ভাব বলা হইবে--এই ভাবটি এমনভাবে 
প্রকাশ করিয়াছিলাম ষে, তাহা শুনিলে অনেকে চকিত হঈবেন। 
“আমাদিগের স্বর্থান্থরোধ? বলিয়া যে দ্বিতীয়বার আফগানিস্থান 

আক্রমণ করা হয়, সেই সময়ে আমাদিগের কতকগুলি সৈন্য 
বিপন্ন হইয়াছে, এই সংবাদ আসিল। আধথেনিয়াম ক্লাবে 
একজন বিখ্যাত সৈনিক পুরুষ--তথন তিনি কাপ্তান ছিলেন, 

এখন সৈন্াধ্যক্ষ--এই সংবাদের প্রতি মনোষোগ আকর্ষণ 

করিলেন এবং আমিও তাহার ন্যায় সন্ত্রস্ত হইব মনে করিয়া তাহা 

পাঠ করিলেন। আমি উত্তর করিলাম, “ধাহারা ধর্ম, অধর্শ, 

ন্যায়, অন্তায় না দেখিয়! বেতনের জম্য আদেশ হইলেই নরবধ 

করিতে অগ্রসর হয়, তাহারা হত হইলে আমি বিন্দুমাত্রও 
কষ্টবোধ করি না।' আমার এই উত্তর শুনিয়া তিনি অবাক্।” 

“ইহার প্রত্যত্তরে যে চীৎকার উখিত হইবে ভাহা আমি 



নিষ্ফাম কম্ম-_গ্রীতিপথে ৬১ 
৮০০০০ পাপা লস পসরা সপ সিতীিপাস্পিা স্পা স্পস্ট তাপ সি স্পট পাস সপন আসি 

জানি। কেহ কেহ বলিবেন, এই মত গ্রহণ করিলে রাজশাসন 

অকর্ণ্য হইবে, সেনা-গঠন অসম্ভব হইবে । প্রত্যেক সৈনিক 

'কি জন্য যুদ্ধ বাধিল তাহার বিচার করিলে কখনও কাধ্য চলিবে 

না; সামরিক-বিধান শক্তিহীন হইবে এবং যিনি আক্রমণ 
করিবেন তিনিই আমাদের দেশ জয় করিয়া লইবেন ।” এিস্তা 
অমূলক । ন্বদেশরক্ষার জন্য যুদ্ধকালে সৈন্তসংহিত এখনও যেমন 

প্রাপ্তব্য তখনও তেমনি প্রান্তব্য থাকিবে । এরপ যুদ্ধে প্রত্যেক 
সৈনিকই ধর্শার্থ যুদ্ধ কর! কর্তব্য বুঝিবে । আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ থাকি- 

বেই; অপর দেশ কি জার্তি-আক্রমণ্মূলক যুদ্ধ থাকিবে ন11” 

“বলা যাইতে পারে এবং এরূপ বলা! অযৌক্তিকও নহে যে, 
এরূপ আক্রমণমূলক যুদ্ধ ন। থাকিলে ত আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধও থাকিবে 
না। কিন্ত কোন জাতি. ত এরূপ বিধি করিতে পারে যে তাহারা 
আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ ভিন্ন পরাক্রমণমূলক যুদ্ধ করিবে না। 

“কিন্ত যাহারা “আমাদিগের দেশ--আমাদিগের দেশ-_ _ধন্মই 

জানে কে, অধশ্মই জানে কে? এইপ্রকার ধ্বনি উখিত 
করে এবং যে ভাবে কিঞিদৃদ্ধ অশীতি দেশ আমর। আমাদিগের 
সাত্রাজ্যতুক্ত করিয়াছি সেইভাবে আরও সাত্রাজ্যতুক্ত করিতে 

ইচ্ছুক, তাহারা এরূপ সামরিক সংযম বিরক্তির, চক্ষে দেখিবেন। 
তাহাদদিগের মতে রবিবার ধর্মন্দিরে যে ধর্্নীতি প্রকাশ এবং 
অঙ্গীকার কর! হইল, সোমবার তদহ্থুসারে কীর্য কর! অপেক্ষা 
ঘোরতর নির্ব দ্ধিতা কিছুই হইতে পারে না।” 

যাহার! রাজ্য লালপায় সনাতন ধন্ম ভুলিয়া যায়, বিশ্বব্যাপী 
প্রভু তাহাদের,“অগ্য অব শতান্তে বা” মর্খে মণ বুঝাইয়া দেন 



৬২ কন্দমযোগ 
৯ এ লা পিসটি পাছি লী সি সিলসিলা ও তো এস, লি পিপি লো লাস পেপসি পাটি সি সিপলিসত সাপ পাস স্মলস এ পো লি শা পাস লে সি পি পি পা পসিতি  চ ৬ লি, পি পি 

যে যেজাতি সার্ধজনীন মঙ্গল ও ন্বদেশ মঙ্গল বিসংবাদী বলিয়া 

জানে' সেই জাতি অতিশয় মূর্খ, তাহারা আপন চরণে কুঠারা- 

ঘাত করে। 

যিনি ভগবানকে ভালবানিয়াছেন, তিনি ত সমস্ত জগংকে 

আপনার ক্রোড়ে স্থান দিয়াছেন, সুতরাং সমগ্র জগতের মঙ্গল 

ভিন্ন তীহার দৃষ্টিতে অপর [কিছু লক্ষ্য হয় না। ভগবানের 

আরাধক সমদশীঃ তিনি ছোট বড় সকলকেই ভালবাসেন । 

বিষ্ঞাবিনয়সম্পক্সে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্গিন: ॥ 

ভগবদগীতা । ৫1১৮ 

বিছ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, আর গরু, হাতী, কুকুর আর 
কুকুর-খাদক চগ্ডাল, স্থধীগণ সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন। 

ইহারই আভ্যন্তরীণ তত্ব--“যত্র জীবস্তত্র শিবঃ।৮ যুধিষ্টিরের 

জগতব্যাপী প্রেম তাহার সারমেয়ের সংবাদ প্রচার করিতেছে। 

আমাদিগের প্রেমচক্রে ইতর জীব ও উত্ভিদেরকি উচ্ছস্থান 

তাহা গৃহস্থের দৈনিক পঞ্চষজ্ঞে ভূতষজ্ঞের বিধান দ্বারাই বুঝা 
যাইতেছে । ভূতযজ্ঞে যেমন ইতর জীবকে ভোজ্যদান করিতে 

হয়, তেমনি উদ্ভিদ জলসিঞ্চন করিতে হয়।. 
ল্যাফকেডিও হার্ণের *“আনফেমিলিয়ার জাপান» নামক 

পুস্তকে পড়িয়াছি, তিনি কোন স্থানে দেখিয়াছেন-_গৃহস্থ 

তাহার পালিত পশুগুলি পীড়িত না হয় ও মৃত্যুর পরে তাহা'দিগের 
আত্মা সুখে অত্রস্থান করে, তজ্জন্ত দেবতার নিকট প্রার্থনা 



নিষ্কাম কাতর. ৬৩ 
লিপির সি সি সি সক সিসি সা পানি এসিড অনি লাস্ট উি সি পাস লা উপ সর্ট সি সি ঠ সিস্ট 

করেন। তিনি দেখিয়াছেন-_শরীর পু'তিবার সম সময়ে পণ্ুর আত্মার 

জন্য প্রার্থনা হইতেছে । টোকিওর একোইন মন্দিরে পশুদিগের 
স্থৃতিচিহ রাখা হইয়াছে, তথায় প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে 

তাহাদিগের আত্ম।র জন্য প্রার্থন! হয়। 

আমাদিগের তর্পণ পিগুদানের ব্যবস্থা কি উদার বিশ্বজনীন 

প্রেমের পরিচায়ক ! তর্পণের মর্-- 

ও আব্রন্গস্তন্বপর্ধ্যস্তং জগ প্যতু। 

_ব্রন্ধ। হইতে তৃণশিখা পধ্যস্ত সমস্ত জগৎ তৃপ্ত হউক ।” 

ও দেব। যক্ষাস্তথ! নাগা! গন্ধবর্ধাপ্সর সোইম্থবরা: ৷ 
ক্রুরা: সর্পাঃ স্ুপর্ণাশ্চ তরবো জিন্গগা: খগাঃ। 
বিদ্ভাধরা জলা ধারান্তথৈবাকাশগামিনঃ। 
নিরাহারাশ্চ যে জীবা: পাপে ধর্মে রতাশ্চ বে। 

তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে দলিলং ময় ॥ 

“দেবতা, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্বব, অগ্দরা অন্থর, সর্প, গরুড়জাতীয় 

পক্ষী, বৃক্ষ, বক্রগতি জীব, বিহঙ্গগণ, বিগ্যাধর, জলচর, খেচর, 

নিরাহার, পাপী, ধাম্মিক, সকলের তৃপ্তির জন্য এই জল দ্রিতেছি?। 

পিগুদানের মন্ত্র ১-- 

পশুযোনিং গতা চ যে পক্ষীকীটসরীস্ষপাঃ। 
অথবা বৃক্ষযোনিস্থাস্তেভ্যঃ পিশুং দদাম্যহুম্ ॥ 

'পশ্ডঃ পক্ষী, কীট, সরীক্প, বৃক্ষ-_-সকলকে পিও দিতেছি ।, 
জৈনদিগের পশুচিকিৎসা ও বুদ্ধ নিরুপায় পশুরক্ষার জন্ত 



৬৪ কম্মযোগ 
এেসিাস্মসিল অন তাস? পপ অপ সস আপ পা উপ রব জপ পপ অপ কপ সপ জর 

গ্পিপ্ররাপোল, প্রভৃতির বন্দোবস্ত মনে হইলে কি আনন হয়! 
এইরূপ সার্বরভৌমিক প্রীতি কি মধুর! কি মধুর! 
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_ প্তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট উপাসন1! করেন ধিনি ছোট বড় সকল' 

পদার্থকেই য্পরোনাস্তি ভালবাসেন, কেন না, সেই প্রিয্ন ভগবান 
যিনি আমাদিগকে ভালবাসেন তিনি সকলকেই স্থষ্টি করিয়াছেন, 

এবং সকলকেই ভালবাসেন | 

সর্ববসভূতেষু বঃ পশ্যেস্তগ্রবস্তাবমাত্মন:। 
ভূতানি ভগ্গবত্যাত্মন্যেষ ভাগ্কবতোত্তমঃ | 

ভাগবত | ১1২৪৫ 

--িনি সকল ভূতে আত্মভগবন্তাব এবং পরামাত্মা ভগবানে; 

সকল ভূভ অবস্থিত আছে দর্শন করেন, তিনি ভক্তশ্রেষ্ট । 

প্রীতিভূমিতে র্িচরণ করিয়া নিষ্ধাম কর্মের উদ্দীপনা কোথায়, 
বুঝিলাম। | 



নিক্ষাম কন্ম-_ জ্ঞান পথে 

এখন জ্ঞানপথারূঢ ব্যক্তির কম্মকেন্ত্র কি ও বর্শপ্রণোদনা 

কোথায় বুঝিতে চেষ্টা করিব। ** 

জ্ঞানের দ্বারাই ত দেখিতে পাই সমস্ত বিশ্ব ও “আমি” এক 
তত্বেরই বিবিধরূপে প্রকাশ । 

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্ঞনিব চ স্থিতম্। 
|] ভগবদগীতা। ১৩1১৬ 

তিনি সমস্ত ভূতে অবিভক্ত-_প্ররুতপক্ষে এক, কিন্তু বাহ্ 
উপাধির পার্থক্য হেতু পৃথক পৃথক বলিয়া মনে হয়।, 

অধ্যাত্মবিজ্ঞান এই সত্য প্রকাশ করিতেছেন। প্রক্কতি- 
বিজ্ঞানও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন অথবা হইতেছেন। 
ইহাই ষদি হইল তবে আর “আমি” রহিল কোথায়? “আমি” 
ও বিশ্ব তএক। যোগবাশিষ্ঠে মহষি বশিষ্ঠ জ্ঞানভূমির সোপান 
প্রদর্শন করিয়াছেন £_. 

জ্ঞানভূমি: শুভেচ্ছাখ্যা প্রথম! সমুদ ট্বভা। 
বিচারণ। দ্বিতীয়! স্যাতৃতীয়! তনুমানসা ॥ 
সন্তাপত্ভিশ্চতুর্থা স্তাত্ততোহসংসক্তিমামিকা। 
পদ্দার্থভাবনী বষ্ঠী জগুমী তুর্ব্যগ! গতি ॥ 

যোগবাশিষ্ঠ। উৎপত্তি । ১১৮:৫১৬ 



৬৬ কণ্মযোগ 

স্রভেচ্ছা প্রথম জ্ঞানভূমি ; বিচারণা দ্বিতীয় জানভূষি ; 
তন্ুমানসা তৃতীয়; সত্তাপতি চতুর্থ; অসংসক্তি পঞ্চম; পদার্থ 
ভাবনা হষ্ঠ; তুরধ্যগ গতি সপ্তম । 

চউদানরিটারিকিনিনিরিকিরা 
বৈরাগ্যপূর্ব্বমিচ্ছেতি হটভেচ্ছেত্যুচ্যতে বুখৈঃ॥ 

যোগবাশিষ্ঠ। উৎপত্তি । ৮ 

“আমি কেন মুঢ় হইয়া আছি, আমি বৈরাগ্যের ভাব লইয়া 
শান্্রালোচন! করিব ও সজ্জনের সহিত :মিশিব, এই প্রকারের 
ষে ইচ্ছাঃ পণ্তিতগণ তাহাকেই প্রথম জ্ঞানভূমি 'শুভেচ্ছা” বলিয়া 
থাকেন।+ 

শান্্রসজ্দনসম্পর্কৈবৈ রাগ্যাত্যাসপুর্ব্বকম্ । 
জন্ধাচারপ্রবৃত্তা যা প্রোচততে সা বিচারণা ॥ . 

এ ৯ 

'শাস্াক্শীলন ও সজ্জনসঙ্গতি ভ্বারা বৈরাগ্যাভ্যাসপূর্ববক 
সত্য কি? অসত্য কি? স্থায়ী কি? অস্থায়ী কি? আত্ম! 

কি? অনাত্বা কি? কর্তব্য কি? অকর্তব্য কি? বন্ধন 
কি? মোক্ষ কি? এইরূপ অদাচারপ্রবৃত্ত. ষে বিচার, তাহার 
নাম বিচারণ! 1 

বিচারণ। শুতেচ্ছাভ্যাং ইন্জিয়ার্থেঘরক্তভা।। 
বাত স। তন্গুতাভাবাৎ প্রোচ্যতে তন্ুমানসা ॥ 

4 | রর এঁ ১৬ 



নিষ্ষাম বর্জন পথে ৬৭ 

প্রথমে শুভেচ্ছা জন্মিলে পরে সঙগসৎ বিচারণা দ্বারা 

ইন্জিয়ভোগ্যবিষয় অকিঞ্িৎকর জান হওয়ায় তাহাতে যে অরতি 
জন্মে'তাহার নাম তন্থমানসা-অর্থাৎ তখন আর মন বিষয়ের 

দিকে ধাবিত হইতে চাহে না, মনের স্কুলত্ব খুচিযা শৃন্মত্ 
প্রাপ্তি হয়।, 

ভূমিকাজিততয়াজ্যাসাচ্ষেত্যেইর্থে বিরতের্ব শাৎ। 
সত্বাত্বনি স্থিভিঃশুদ্ধে সত্তা পত্তিরুদান্তা ॥ 

ৃ যোগবাশিষ্ঠ । উতৎ্পত্তি। ১১ 

শুভেচ্ছা, বিচরণ। ও তন্থমা'নসা এই ভিন জ্ঞান-ভূমি অভ্যাস 
করিয়৷ চারিদিকে প্রলোভনের বিষয়ে বিরক্তিবশতঃ যে সময়ে 
বিমল আত্মাতে মন স্থির হয়, সেই অবস্থার নাম সত্বাপতি ।, 

দশা চতুষ্টয়াভ্যাসাদসংসর্গফলায় যা। 
বূঢ়সত্বচমণ্ডকারাৎ প্রোক্তা সংসক্কিনামিকা! ॥ 

এ ১২ 

শুভেচ্ছা, বিচারণা, তন্গমানসা ও সতাপত্তি এই চতুষ্টয় 
[জ্ঞান-ভূমি/অভ্য।স করায় যে চমৎকার সাত্বিক ভাবের উদয় হয়ঃ 
যাহা দ্বার! বিষয়াসক্তি সমূলে নষ্ট হয়, তাহার নাম অসংসক্কি ।” 

ভুমিকা পঞ্চকান্যাসাৎ স্থাস্বারামতয়! ভূশঙ্ 
অত্যত্তরাণাং বান্থানাং পদ্দার্থানা ম্ভাবলাৎ ॥ 
পরপ্রযুক্তেন চিরং প্রত্বেন বিবোধনন। 
প্দার্থভাবন। নাম বী:সংজায়তে গতিঃ॥ 

খ্ী ১৩১১৪ 



৬৮ কম্মযোগ 

“শুভেচ্ছা, বিচারণা, ভন্গুমানসা, সত্তাপত্তি ও অসংসক্তি এই 
পঞ্চ জ্ঞান-ভূমির অভ্যাস দ্বার! ব্রহ্ষেতে নিবৃত্তিলাভ করিলে, 
ভিতরের ও বাহিরের পদার্থের চিন্ত। দূর হয়। এই সকল চিন্তা 

দুর হইয়া গেলে যে সযত্ব প্রকৃত আত্মতত্বের চিস্তা হয়, তাহার 
নাম পদার্থভাবনা |” 

ভূমি বটকচিরাত্যাসান্তেদস্যানুপলভ্ততঃ। 
যৎ স্বাভাবিকনিষ্ঠত্বং স। জ্ঞেয়া ভূর্ঘযগ। গতিঃ ॥ 

যোগবাশিষ্ই। উৎপত্তি । ১৫ 

*পূর্বেবাক্ত ছয়টি জ্ঞান-ভূমির অভ্যাসবশতঃ আত্মপর ভেদজ্ঞান 
চলিয়া গেলে ব্রন্মেতে যে স্বাতাবিকী নিষ্ঠার উদ্নয় হয়, তাহারই 
নাম তুর্যগ। গতি ।, 

যে হি রাম মহাভাগাঃ জগ্তমীভূমিমাগভাঃ।. 
আ্মারাম। মহাক্সানস্তে মহপদমাগ্রতাঃ ॥ 

এ ১৬ 

“হে রামচন্দ্র, ষে সকল মহাভাগ জ্ঞান-ভূমির সপ্তম অবস্থা 

অর্থাৎ তৃ্্যগ! গতি প্রাপ্ত হন, সেই মহাত্মাগণ আত্মারাম হইয়া 
ব্রহ্ষপদ লাভ করেন ।, * র 

“ভেদস্যানুপলস্তত*--ভেদের উপলব্ধি নাই বলিয়া! যে 
স্বাভাবিকী নিষ্ঠার উদয় তাহাই তুধ্যগা গতি। এ অবস্থাক্স সব 
একাকার, আত্মপর-ভেদ কোথায় চলিয়া গিয়াছে । সাত্বিক জ্ঞান 

হইলেই আর তেদ থাকে না। 



নিষকাম কর্ম--জ্জান পথে ৬ 

সর্বভুতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। 
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ জ্ঞানং বিদ্ধি সাস্বিকম্ ॥ 

ভগবদগীতা। ১৮২০ 

“যে জ্ঞানে সকল ভূতে এক অব্যয়ভাবের অর্থাৎ আত্মবন্তর 

দর্শন হয়, সকল বিভক্ত পদার্থের এর অবিভক্ত সত্ব! উপলব্ধি হয় 

সেই জ্ঞানকে সাত্বিক জ্ঞান বলিয়! জানিবে। 
এক অবিভক্ত সত্বা, এক অব্যয় বস্ত, সুতরাং এক সর্বব্যাপী 

বিষণ ভিন্ন 'আমি, 'তুমি” প্রভৃতি ভিন্প ভিন্ন ক্ষুত্র পদার্থ কিছুই 
দৃষ্টিপথে আসিতেছেনা। জ্ঞানের এই উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিলে 

দেখিবে, তথায় আর 'আমি এই চাই”, “আমি এই ফল পাইব, 
এইরূপ নন্কীর্ণ ক্ষুদ্র কামনার স্থান নাই। “অল্প” দূরে সরিয়! 
গিয়াছে, “ভূমা চতুর্দিকে আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন 

'গোম্পদের স্থলে অনন্ত প্রশাস্ত সাগর প্রসারিত । এ অবস্থায় 

জীবন্মক্তা ন সঙ্জস্তি সুখদুংখরসশ্থিতৌ । 
প্রকৃত্তেনার্থকার্য্যাণি কিঞ্চিৎ কুর্ব্বস্তি বা নব ॥ 

যোগবাশিষ্ঠ। উৎপত্ি। ১১৮১৮ 

'জীবন্ুক্ত-_তৃর্যগাগতিপ্রাপ্ত মহাত্মাগণ_স্থখ কিংবা দুঃখে 

আসক্ত হন না। কোন কাধধ্য করেন কি না করেন তৎসম্বদ্ধে 

স্থতঃ প্রবৃত্তি থাকে না।' কিন্তু-- 

পার্খস্থবোধিতাঁঃ সন্তঃ সর্ববাচারক্রমাগতম্। 

আচারমাচরস্ত্েব দুপ্বুদ্ধবদক্ষতম্ ॥ 
এ । ১৪ 



৭9 কর্দবোগ 

পার্স্থ কর্তৃক বোধিত হইয়া, অর্থাৎ লৌকসমান্জ কর্তৃক 
উতবদ্ধ হইয়া হুগ্রবুন্ধ ব্যক্তির ন্তায় পুরুষানুক্রমে সমাজের যে 
আচার চলিয়! আসিয়াছে, তাহা পালন করেন কিন্ত আসক্িদ্বার। 

কখনও ক্ষত হন না), 

আতল্মারামতয় তাংন্ত স্বখয়স্ভি ন কাশ্চন। 
জগাতক্রিয়া: স্ুসংস্থপ্তান্ রূপালোকা: জ্িয়ো যথা ॥ 

যোগবাশিষ্ঠ । উৎপত্তি ॥ ২০ 

গাঢ় নিদ্রাভিভূত ব্যক্তিকে যেমন বূপপ্রভাবিশিষ্টা নারীগণ 
প্রলু্ধ করিতে পারে না, তেমনি জগতের ক্রিয়াগুলি তাহাদিগের 

প্রাণে কোন ( লৌকিক ) স্থখ উৎপাদন করিতে পারে নাঃ কারণ 

তাহারা আত্মারাম-_আত্মক্রীড়ারত; বাহন্থখ তীহাদিগের 

নিকটে স্থদূুর পরাহত 1, 
বশিষ্ঠ “পার্শস্থবোধিতাঃ*» বলিয়া যাহা মনে করিয়াছেন, 

ভগবান্ শ্রীরু্চ “চিকীর্র লোকসংগ্রহ্ম্* বলিয়া তাহাই 
বুঝাইতেছেন। 

সক্তাঃ কর্থণ্যবিদ্বাংসে। যথা কুর্বন্তি ভারভ। 
কুর্ব্যাদিত্বাংস্তথা সক্তশ্চিকীর্ু লোকসংগ্রহুম্। 

| ভগবদগীতা ৩২৫ 

“হে অর্জুন, "অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন আসক্ত--মোহাভিভূত 

হুয়া কর্খ করিয়া থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত--মোহমুক্ত 

হইয়া লোক-সমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্য তেমনি কর্ম 
করিবেন ।, 



নিফাঙ কর্ণ--জ্ঞান পথে ৭১ 

জ্ঞানীর কর্প্রণোদনা, বশিষ্ঠের ভাষায় “পার্স্থবোধনে” 
এবং শ্রীকফের ভাষায় “লোকসংগ্রহচিকীর্যায়।” সেই যে 

“সার্বস্তেশানঃ” “ভৃতাধিপতি” “ভূতপাল” “সেতুবিধরণ এষাং 
লোকানামসভেদায়”, লোকবিধৃতিসেতু, ত্বাহীরই সেই লোক- 
রক্ষার্থ জ্ঞান কর্খ করিয়। থাকেন। নিজের প্রার্থনীয় কিছুই 

নাই-_মাত্র লোকসংগ্রহ অথবা জগতে সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা 
কন্মকর্তৃত্ব ৷ 

জ্ঞানে যখন 'আমি"র স্থলে “ভূমা” বিরাজমান তখন জ্ঞানীর 
কর্মকেন্ত্র যে সেই “ভূমা” তাহা! বলা নিপ্রয়োজন। ভক্ত ও 

জ্ঞানী উভয়েরই একই কর্কেন্ত্র। 



লোকসংগ্রহ 

ব্যক্তিগত, সম্প্রদাযগত, সমাজগত, জাতিগত, রাষ্ট্রগত 
উন্নতির জন্য যে কর্ণ করা প্রয়োজনীয়, সকলেরই এই এক কর্খব- 
কেন্দ্র কারণ, মূল এক, শাখা-প্রশাখা বহু ও ভিন্ন ভিন্ন। 

“একোহ্হং বহু স্তাম্” ধাহার ব্যক্তিন্চক, উক্তি, তিনি এমনই 
ভাবে এই বন্ধত্ব গ্রতিপাদন করিতেছেন যে, এমন একটি ব্যক্তি 
নাই যাহার আকৃতি ও প্রকৃতি অপর কাহারও আরুতি বা 

প্রকৃতির সহিত এক বল! যাইতে পারে। কচিৎ ছুইটি যমজ 
ভায়ের আকৃতি প্রায় একরূপ হইলেও তাহাদিগের মধ্যে কত 

প্রভেদ দেখিতে পাই। বৈচিত্র্য ও বৈষম্যই লীলাময়ের লীলার 
ভিত্তি। এইক্প পার্থক্য না থাকিলে লীলাই চলিতে পারিত না । 

তাই প্ররুতিজ গুণ এবং আভ্যন্তরীন ও বাহিক আবেইন 
গ্রভাবে ব্যক্তিগত, সম্প্রদাগত, জাতিগত, রাষ্ট্রনীতি বৈচিত্যের 

অন্ত নাই; কিন্তু এত বৈচিত্র্যের অস্তরালে একত্ব রহিয়াছে। 
কেন না, ধাহার এই অসংখ্য অভিব্যক্তি তিনি এক, অদ্বিতীয় । 

প্রাকৃতিক ধর্ম, শিক্ষা, দীক্ষা, ক্ষিতি, জল, বায়ু স্থানীয় বিবিধ 
দৃষ্ঠ, স্পৃশ্ঠ, খাস্ঠাদি প্রভাবে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতিতে, 
বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন ব্যক্তিতে বিভিন্ন ভাবে শক্তি ক্রিম করি- 

তেছে এবং তদমুসারে আচার, বিচার, স্বভাব, সংস্থিতি, শীল, 
ব্যবহার, রীতি, নীতি পৃথক্ পৃথক হইলেও সকলেরই মুখ্য উদ্দেন্ট 
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এক সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা । যেমন বিবিধ যঙ্ত্রেরর বিবিধ বাসের 

একতান সঙ্গতি, তেমনি অসংখ্য প্রাণীর অসংখ্য শক্তিচালনার 
সচ্চিদানন্দ-প্রতিষ্ঠাই সঙ্গতি । ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত, জাতিগত, 
কায়িক, বাচিক, মানসিক প্রভিন্ন প্রচেষ্টা ও ভাবনা সেই এক 
সুলতত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পরের অভাবপৃরক (007010150707- 
€877)। সেই এক আদি মহাগৃহাস্থের একতন্বী গৃহস্থালী সাধনে 
অগণ্য জীব, অগণ্য উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে । আমার যাহা 
নাই তাহা তৃমি আনিতেছ, তোমার যাহা নাই তাহা আমি 
আনিতেছি, এদেশে যাহা*নাই তাহা ওদেশ হইতে যোগাইতেছে, 
ওদেশের যাহা নাই তাহা এ দেশ দিতেছে ? পৃথক পৃথক দেশে, 
পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সভ্যতার ও উন্নতির ধারা চলিতেছে। এসিয়ার 
ধারা ও ইউরোপের ধারা এক নহে, ভারতের ধারা ও ইংলগ্ডের 

ধারা এক নহে এবং এক দেশেও পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ে প্রভেদ 

ৃষ্ট হয়। এই প্রভেদগুলি অভাবপূরক। আমি তোমা হইতে 
আমার অভাব পূরণ করিয়া লইতেছি, এদেশ ওদেশ হইতে অভাব 
পূরণ করিয়া লইতেছে। এ অভাবপূরণে যাহা সমীচীন তাহাই 
গঠিত হইতেছে এবং সমগ্র সমীচীন সাধনের পরিণতি একে । 
সেই একই প্রত্যেকের লক্ষ্য । লোকসংগ্রহ তম্মুখ 

এই লোকসংগ্রহব্যাপারে প্রত্যেকেরই কিছু দেয়, কিছু 

আহুরণীয় আছে। এখানে ছোট বড় কেহ নাই। সকলেই 
এই মহাষজ্ঞের যাঁজিক | রাজা ও রাখাল, ব্রাঙ্ষণ ও চণ্ডাল, 

ইংরাজ ও কাফ্রি সকলেরই এই যজ্জে হবনীয় কিছু চাই। প্রত্যেক 

ব্যজি, প্রতেদক সম্প্রদায়, প্রত্যেক জাতি, গ্রতোক রাষ্ট্রের এজগতে 
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কিছু কর্তব্য আছে। কেহই বৃথা জন্মে নাই। একটি পরমাণুরও 
অস্তিত্ব বৃথ! নহে । এ পৃথিবীতে কোন বস্তু, কোন ব্যক্তি নিরর€ঘক 

নহে। প্রত্যক্ষ দ্বেখিতেছি আবঙ্জনায় কেমন সারের উৎপৃত্তি। 
প্রকৃতি-বিজ্ঞান “খু'টিনাটী ময়লামাটা” হইতে কত রত্ব সংগ্রহ 

করিতেছেন ! মানুষের মধ্যে আমর! যাহাকে হীন, জঘন্ত মনে 

করিতেছি, সেই ব্যক্তি এই মহাঁজ্ঞে কি আন্তি দিতেছে তাহা! 

কিআমরা যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারি? আমি বরিশালে 
গোপাল মেখর নামে একটি মেথরকে জানিতাম। সে কর্তব্য- 

নিষ্ঠায় আমাদের গুরুস্থানীয় ছিল। আর মেথরের যাহা বাহক 

কর্তব্য ভাহাই কি হীন? শ্বনিতে পাই গুরুদেব প্রতৃপাদ 
বিজয়রুষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কোন স্থান হইতে স্থানাস্তরে যাইবার 
সময়ে বিদীয়কালে মেথরাণীকে আহ্বান করিয়! কিঞ্চিৎ বকৃশিস 

দিয়া, তাহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণতিপূর্ববক গদ্গদৃম্থরে বলিয়াছিলেন-_ 
“মাঃ তুমি জননীর ন্যায় মলমৃত্র দূর করিয়া! যে উপকার করিয়াছ, 
সে খণ ত শোধ দিবার সাধ্য নাই।» মেথর-মেথরাণীর কার্যের 

মহত্ব কি আমর! কখনও মনে করি? সত্যই ত আমাদিগের 

শৈশবে মা যাহা করিতেন, যৌবনে ও বার্ধক্যে তাহারা তাহাই 
করিয়া, আমাদিগের বাসস্থান পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখিয়া! দুর্গন্ধাদি 

নাশ করিয়! মানর্সিক প্রসাদ ও স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পাদন করেন। 

মেখর যদি বুঝিত যে মান্থষের চিতপ্রসাদবৃদ্ধি ও স্াস্থ্যরক্ষার 

জন্ত কর্তা তাহার স্কন্ধে এই গুরুভার ন্ন্ত করিয়াছেন-__সত্যই 
যার প্রাণ লইয়া আমাদিগের মল মূত্র মুক্ত করা তাহার কর্তব্য, 
ডাহা হইলে আর*সে কখনও আপনার অদুইকে ধিক্কার দিত না, 
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আনন্দে নৃতা করিতে করিতে সে তাহার কার্ধ্য করিয়া যাইত। 

আমরাও যদি তাহার কার্ধাকে এই চোখে দেখিতাম তাহা হইলে 
আমুরাও গোম্বামী মহাশয়ের ন্যায় তাহ! স্মরণে কৃতজ্ঞতায় আনত 

হুইতাম। কাঠ্চ্ছেদক যদি মনে করিত ভগবান তাহাকে কি 

স্থন্দর কর্তবোর ভারই দিয়াছেন, তাহার কুঠারচ্ছি্্ কাষ্ঠ্বারা 

প্রতাহ পঞ্চাশ জনের অন্ব্যঞ্জনাদি রন্ধন হইতেছে, তাহাকে কর্তা! 
এতগুলি লোকের দেহ পোষণের সহায় করিয়। রাখিয়াছেন, তাহ? 

হইলে তাহার কুঠারের প্রত্যেক আঘাতে অমৃত-ধারা বহিতেছে 
দেখিতে পাইত; আমরাও এই ভাবে তাহার কার্যের দিকে 

দৃষ্টিপাত করিলে তাহার গলদ্ঘর্শ শরীরের প্রত্যেক স্বেদবিন্দু 
মুক্তাবিন্দু মনে করিতাম। কৃষক ধিগ্রহর রৌত্রে চাষের সময়ে 
ষদি মনে করিত, যে কত কত লোকের অন্ন সংস্থানের জন্য কর্তা 

তাহাকে পরিশ্রম করাইতেছেন, কি মধুর ব্যাপারেই তাহাকে 
নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তাহা হইলে সে তাহার পরিশ্রমকে পরিশ্রম 
বলিয়াই মনে করিত না, আর চাষ! বলিয়া আপনাকে কখনও 
হেয় মনে করিত না। আমরাও যদ্দি এইরূপ ধারণা লইয়া তাহার 

ভূমিকর্ষণের দিকে দৃষ্টি করিতাষ, তাহ! হইলে কত গ্রীতিপূর্ববক 
তাহার পরিশ্রমের গুরুত্ব বুঝিতাম ! রাজা বুঝিতেন যে, তাহার 
অন্নদাতা৷ তাহার প্রজা রুষকগণই,” এবং ইহা বুঝি কতই ন! 
তাহাদিগকে আদর করিতেন । * 

যে মের, যে কাষ্ঠচ্ছেদক, যে কষক আপনার কর্তব্যই এই 
ভাবে বুঝিয়াছেন, তাহার আর নিজের আহারের চিন্তা থাকে 

না তিনি আর তাহার পরিবার পোষণের জন্ত উদ্দিন থাকেন 
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না, তিনি জানেন তাহার বন্দোবস্ত কর্তীই করিয়া রাখিয়াছেন | 

তাহার কেবল কর্তার আভ্ঞানগসারে কাধ্য করিয়া যাইতে হুইবে 

এবং কর্তা যে তাহার বিরাট পরিবার ভরণের কার্যে তাহাকে 

ও তাহার ক্ষুদ্র শক্তি প্রয়োগ করিতে দিয়াছেন__-শ্রীরামচন্দ্রের 

অতি প্রকাণ্ড সেতু-বন্ধ ব্যাপারে যে কাষ্টমার্জারেরও কিঞ্চিৎ 
করণীয় আছে-_ইহ! ভাবিয়া আনন্দে ভরপুর হন। তিনি আর 

নিজের ভাবন! ভাবিয়া ভাবিয়া শরীর ক্ষয় করেন না, তিনি আর 

আপনাকে হেয় মনে করেন না, তিনি “বিষু গ্রীতিকাম” হইয়া 
তাহার কর্তব্য করিয়া যান, ঠিনি “লোকসংগ্রহচিকীর্যায়” তাহার 

শক্তির স্থব্যবহার করিয়া লন। তিনি জানেন লোকে তাহাকে 

হীন মনে করিলে কি হইবে? তিনি যে স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক 
আদৃত, তিনি যে তাহার মহিমময় লীলাসৌকর্্যার্থ তাহাকেও 
তাহার কার্যে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি চর্দকার ভক্তশ্রেষ্ঠ 
ববিদাসের ভাষায় গান-_ 

সুরসরিসলিলকৃত বারুণীরে 
সম্ভজন করত নাহি পানং। 

সুরা অপবিত্র ন ত অবর জলরে 

সুরসরি মিলত নাহি হোহি আনং ॥ 

সত্য বটে, সাঁধুজন গঙ্গাজলকৃত স্থুরাপান করেন না, কিন্ত 
স্থুরা যদি গঙ্গাজলে পড়িয়া মিলিয়! যায়, তাহা হইলে সে আর 
অপবিত্র স্থর! থাকে না, অন্য জল বলিয়াও গণ্য হয় না। এই 

'উচ্চ পদবীতে তিনি স্থপ্রতিষ্ঠিত। ৫ 
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স্থৃবিখ্যাত সাধু সেন্ট আ্যান্টনি এইরূপ একটি চর্মকার সম্বন্ধে 
দেববাণী পাইয়াছিলেন। বনুকালব্যাপী তপস্তার পরে আ্যান্টনি 
দেবতার এই বাণী শ্রবণ করিলেন যে, আলেকজাওিয়ায় এক 
চর্বকার আছেন, তিনি ভক্তের রাজী । অমনি ভ্রতপদ্দে তিনি 

তাহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে গেলেন। যাইয়া দেখিলেন তিনি 

ভগবদগত হইয়৷ স্বকীয় বৃত্তি চালাইতেছেন; এবং আপনাকে 
অপর সকলের পদতলস্থ বলিয়া মনে করিতেছেন। তাহার কোন 

কঠোর তপন্তার প্রয়োজন হয় নাই । ভগবানকে কর্মকেন্ত্র করিয়া 

লইয়াছেন বলিয়াই বাসনা'গ্রস্থি ছিন্ন হৃইয়াছে এবং তিনি এরূপ 
উচ্চ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

অপর এক সাধুর জীবনচরিতে পড়িয়াছি-_-তিনি চল্লিশ 
ব্ৎ্সর ভীষণ তপস্তার পরে আদেশ শুনিলেন যে, নিকটস্থ এক 

গ্রামের একটি “সঙ? তাহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। 

তিনি অমনি তাহার দর্শনাভিলাধী হইয়া সেই গ্রামে গমন 
করিলেন । তথায় তিনি দেখিলেন এক স্থানে অনেক লোকের 

সমাবেশ হইয়াছে, তাহারা এক সঙএর ক্রীড়া দেখিতেছে এবং 
উচ্চহাস্তের রোল তুলিয়াছে। তিনি তাহাদ্দিগের নিকটে 

সঙএর নাম জিজ্ঞাসা! করিয়া জানিলেন, ধাহার বিষয়ে আদেশ 

শুনিয়াছিলেন ইনিই সেই সঙ। ক্রীড়া শেষ হইলে তিনি তাহার 

পশ্চাদগমন করিলেন এবং কোন নিভৃত স্থানে জিজ্ঞাসা করিলেন 

তিনি কি সদহুষ্ঠান, কি তপস্যা করিয়। ভগবানের এত প্রিয় হইয়া- 
ছেন? সঙত অবাকৃ। তিনি বলিলেন, “আমি ত আমার 

কোন তপস্তা্কি সদহঠান দেখিতে পাই ন1।”* সাধু কিছুতেই 
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তাহাকে ছাড়েন না, অবশেষে অনেক অনুনয়, বিনম্ধ ও 

খ্ধবস্তাধ্বন্তি'র পরে বলিলেন, “হা, একদিন একটি কাধ্য করিয়া" 

ছিলাম, ত| সেটা! বেশী কিছু ভাল নয়, তবে মন্দও ন1।”, সাধু 
সেই কাধ্যটির বিবরণ শুনিতে চাহিলে, বলিলেন :--“আমি ত সঙ 

সাজিয়। জীবিকা নির্বাহ করি। একদিন একটি নারী দেখিলাম, 
মুখ অবগুঠনে আবৃত করিয়া "ভিক্ষা করিতেছেন। অনুসন্ধানে 

জানিলাম তাহার পতি খণের দায়ে কারাবন্ধ। উপজীবিকার 

কোন পন্থা নাই বলিয়৷ ভিক্ষা করিতে হইতেছে। ইহারই 
বাড়ীতে আমি সঙ সাজিয়৷ কয়েক দিন পুর্বে কিঞিৎ উপার্জন 
করিয়াছিলাম। তাহার কষ্ট দূর করিতে বড়ই ইচ্ছা হইল। 
তাহার পতির খণের পরিমাণ জানিতে চাহিলাম। শুনিলাম 

চারি শত মুদ্রা । গৃহে আসিয়া! আমার স্বর্গাঘ সহধর্টিণীর গহনার 
বাক্স খুলিলাম। তাহাতে যাহ! পাইলাম তাহার মূল্য ছুইশত 
যুন্ত্রার অধিক হয় না। বড় বিপদে পড়িলাম। পরে ভাবিলাম 

আমিত প্রত্যহই উপার্জন করিতেছি, কোনরূপে আমার দিন 

চলিয়া যাইবে, আমার সঙ সাজার বেশগুলি প্রায় সমস্তই বিক্রয় 

করিলে বোধ হয় আর ছুইশত মুদ্রা পাইব। ইহা ভাবিয়া 
তাহাই বিক্রত্ব করিম্বা খণ পরিশোধ করিলাম । তাহার স্বামী 
যুক্ত হইলেন। ইহা ত' উল্লেখযোগ্য কিছু নহে।” সাধু বুঝিলেন 
ইহার এই কাধ্যেরু কেন্দ্র কোথায় এবং কেন ইনি ভগবজ্জনগণ 

মধ্যে মহীয়ান হুইয়্াছেন। ইহারা সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ভূলিয়া। লোক- 
সংগ্রহচিকীর্যায় এইন্প কাধ্য করিয়াছেন, স্থতরাং এমন 

উচ্চপদস্থ । রর 
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এ ক্ষেত্রে ছোট কিছুই নাই পূর্বেই বলিয়াছি। মহাভারতের 
শক্ত-প্রস্থ যজ্ঞের আখ্যায়িকা তাহাই প্রমাণ করিতেছে। 
যুধিঞ্রিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ শক্ত প্রস্থ যজ্ছের তৃলনায় অতি হীন হইয়া 

গেল। অশ্বমেধ যজ্ঞের সমাপ্তি হইবামাত্র এক অদ্ভূত নকুল 
যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া লুটিতে লাগিল। তাহার মস্তক ও 

অর্ধশরীর স্থবর্ণময়। লুটিতে লুটিতে সে বলিল, «এই অশ্বমেধযজ্ঞ 
শক্তপ্রস্থ যজ্ঞের তুলনায় অতি নিকষ্ট।” উপস্থিত ব্যক্তিগণ 
ইহা। শুনিয়! বিস্মিত হইয়া এই নিন্দার হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন । 
নকুল বলিল :-_“কুরুক্ষেত্রে একটি 'ক্রাঙ্মণ ছিলেন। উদ্নবৃতি 
দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাহার এক পত্বী, এক পুত্র 
৪ এক পুত্রবধূ ছিল। প্রতিদিন দিবসের যষ্টভাগে উঞ্নবৃতি দ্বার! 
যাহা সংগৃহীত হইত তাহাই ইহারা ভোজন করিতেন। কোন 

কোন দিন উপবাসও করিতে হইত । এক সময়ে দারুণ দুভিক্ষ 

উপস্থিত হইল, তখন ব্রাক্মণ পরিবারের কষ্টের উপরে কষ্ট বুদ্ধি 

হুইল। অনেক সময়েই অনাহারে থাকিতে হইত । একদিন 

অতি কষ্টে ব্রাহ্মণ সামাগ্ত কিঞ্চিৎ যব সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা 

দ্বারা শক্ত, প্রস্তত হুইল। পরিবারস্ক চারি ব্যক্তির একবেলা 

'কোনরপে ক্ষুপ্নিবৃত্তি হইতে পারে এই পরিমাণু শক্তর সংস্থান 
হইল। সেই শক্ত, বিভাগ করিয়া ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, পুত্র ও পুত্রবধূ 
'আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে এক "অতিথি উপস্থিত 

হইলেন। তাহাকে আদর অভ্যর্থনার পরে ব্রা্ষণ তাহার অংশ 

প্রদান করিলেন। অতিথি তাহ। তক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হইলেন না । 

ব্রাঙ্মণী তাহা দখিয়] তাহার অংশ দিলেন। তাহাতেও তাহার 
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ক্ষুধা শান্ত হইল না। পুত্র তাহার অংশ উপস্থিত করিলেন। 

অতিথি তাহা ভক্ষণ করিয়াও জানাইলেন তাহার ক্ষুধা তখনও 

প্রশমিত হয় নাই। অমনি পুত্রবধূ তাহার ভাগ দিলেন । তুহ্রার 
চনুব্যবহার করিয়! অতিথি পরিতৃপ্ত হইলেন। ক্ষুধাকিষ্ট ত্রাহ্মণ 
পরিবার অনাহারীই রহিলেন। এই অলোকসামান্য দানে 

দিব্যধামে সেই পরিবারের জয় জয়কার পড়িয়া গেল। তাহারা 

বিষ্রলোকের অধিকারী হইলেন। আমি অতিথির তুক্তাবশিষ্ট' 
শক্ত'র উপরে লুণ্ঠিত হইলাম। দেখিতে দেখিতে আমার মন্তক 
ও অর্দশরীর স্ৃবর্ণময় হইল। দেহের অবশিষ্ট ভাগ হ্থবর্ণময় 
করিবার জন্য তপোবন ও যজ্ঞস্থলে বিচরণ করিয়াছি । কোথাও 
আশা পূর্ণ হইল না। অবশেষে মহারাজ যুধিষ্টিরের যজ্জ-ক্ষেত্রে 
লুটিয়াও অভীষ্ট সিদ্ধ হইল ন।। ইহা দ্বারাই বুঝিতে পারেন; 

এই মহীষজ্ঞ সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক প্রস্থ শক্তদানের সহিত, 
কিছুতেই তুল্য হইতে পারে না1” 

কোন্ কেন্দ্র হইতে কার্ধ্য হইতেছে তাহ। বিবেচনা করিয়াই 
কাধ্যের শুদ্ধি ও অশ্ুদ্ধি, গুরুত্ব ও লবুত্বের পরিমাপ হয়। 

উদ্ছবৃত্ি ব্রাহ্মণের দ্বানকেন্দ্র মহারাজ যুধিষ্টিরের দানকেন্দ্র হইতে 

অনেক উচ্চ বলিয়াই তাহার শক্তপ্রস্থের নিকটে মহারাজের, 
অশ্থমেধ এত লঘু হইল । 

“ধীহা বায়ান্ন তাহা তিগ্লান্্” গল্পটি বোধ হয় অনেকেই 
জানেন। এক ব্রাক্ষণ দস্্যবৃত্বি করিম্বা জীবন যাপন করিত। 

তছুপলক্ষে বায়ান্নটি নরহত্যা করিলে অনুতাপ উপস্থিত হইল। সে 

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া একটি সাধুর নিকটে উপস্থিত হইয়! নিজের, 
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কদধ্য জীবনবৃত্তান্ত: বলিয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কখনও 
এই দুর্জয় পাপ হইতে মুক্তি পাইবে কি না? সাধু তাহার হস্তে 
একটি কৃষ্ণবর্ণ পতাক। দিয়া বলিলেন, “তুমি দস্থ্যবৃতি ত্যাগ 

করিয়ী৷ এই পতাকা স্বদ্ধে লইয়া বিচরণ করিতে থাকো; ষে দিন 

দেখিবে ইহার কৃষ্ণবর্ণ দূর হইয়া শ্বেতবর্ণ হইয়াছে সেই দিনই 
জানিবে তোমার জীবনও শুভ্র হইয়ঞ্ছে।” ব্রাহ্মণ চিরদিনের অভ্যাস 
বশতঃ একখানি খঙ্গা কটিদেশে ঝুলাইয়৷ পতাকা স্বদ্ধে নানাস্থানে 
ভ্রমণ করিতে লাগিল। সর্বদা মনে জালা, কবে সে দিন 

আসিবে, তাহার প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়া রহিল। একদিন হঠাৎ 

€দখিল একটি নিজ্জন কাস্তারের পার্থ একটী সুন্দরী যুবতী উর্ধশ্বাসে 

ধাবিতা এবং তাহারই অনতিদুরে এক নরপিশাচ তাহাকে ধরিবার 

জন্ত বেগে ধাবমান। “থাম্, থাম,” বলিয়া ব্রাক্মণ উচ্চৈস্বরে 
চীৎকার করিতে লাগিলেন । পাষণ্ড মানিল না, ক্ষণেকের মধ্যে 

সুবতীটিকে আক্রমণ করিল । ব্রাহ্মণ বিদ্যুদ্ধেগে তথায় উপস্থিত 
হইলেন এবং তাহাকে কোন প্রকারেই নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া 

“হাহ। বায়ান তাহা তিগপ্লান্” বলিয়া খড়গাথাতে তাহার মস্তক 

ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। ছিন্ন মন্তকের রক্ত উর্ধে ছুটিতে লাগিল, 
তিনিও উদ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন কষ্ণনিশান শ্বেত হইয়া 
গিয়াছে । স্বর্গে তাহার পরিত্রাণের ছুন্দুভি *বাজিয়৷ উঠিল। 
ত্রাঙ্মণ নরহত্যা ও দস্থাবৃত্তিজনিত পাপ হষ্টুতে মুক্ত হইয়! 
ধন্ত হইলেন। 

যে কেন্দ্র অবলম্বন করিয়! ব্রাহ্মণ ত্ত্রিপঞ্াশত্তম নরহত্য। 

করিলেন, অঞ্জুনুকে ভগবান সেই কেন্দ্র স্থির করিয়া যুদ্ধ করিতে 
ঙ 



৮২ কর্খাযাগ- 
এপি সি এসসি রসি সি 

আদেশ করিলেন। ছুর্যোধনকে পাপ হইতে নিবৃত্ত, করিতে 

যখন ব্যর্থকান হইলেন অনন্কোপায় হুইা] তখন পাগুবগণকে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত, করাইলেন। এই যুদ্ধের উপদেশ পাগবগণের স্বার্থা- 
সুরোধে নহেশজোকসংগ্রহার্থ । “ধর্মযুদ্ধ” বলিয়। শ্নথোৎসাহ 
অজ্জুনকে সংগ্রামে প্রণোদিত করিলেন । 

এই কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া যাহা কর! হয়, ভাহাতেই লোকসংগ্রহ; 
ইহ ছাড়িয়। যাহা করা হয়, তাহাতে লোকবিগ্রহ। যে ব্যজি, 
যে সমাজ, যে জাতি, যে রাষ্ট্র এই কেন্দ্রে দৃষ্টি রাখিয়া কার্যে 
অগ্রসর হন, সেই ব্যক্তি, সেই সমান্ধ, সেই ভ্বাতি, সেই রাষ্ট্রই 
ধন্য । এই কেন্দ্রাভিমুখ হইয়াই ইংলণড দাসত্ব-প্রথা দূর করিয়া 
ছিলেন। আমেরিকা ঘে ফিলিপাইনবাদীদিগকে স্বরাজ 
দিতেছেন তাহাও তাহাদিগের এই কেন্দ্রে দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া 
এই স্থত্র ধারণ করিয়া যে জাতি তাহাদিগের সকল রাষ্ট্রকার্ধ্য 

নির্বাহ করেন, তাহার জগতে বরণীয়, তাহারাই প্রকৃত লোক- 
সংগ্রাহক । সর্ধবভূত হিতে রত ন1 হইলে লোক সংগ্রহ হয় না; 

এবং তাহা হইতে হইলেই আপনার স্থার্থগণ্ডী হইতে বাহিরে 
আসিতে হইবে। পরার্থবিসম্ান্দী স্থার্থাবলন্বী হইলে কি হয় 

অধুনা ইউরোপে যে রণচণ্ডীর তাগুব-নৃত্য চলিতেছে তাহাই 
তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । যেজাতি অপর কোন দুর্বল জাতির 

ভোগ সম্পদ দেখিয়া তাহ! উদরস্থ করিতে স্কগী লেহন, করেন, 

অথবা যে জাতি অপর কোন জাতির জীবন-ধারা নষ্ট কিনা 

বিপথগামী করিয়া স্বকীয় শক্তি ও সত্তার মিলাইয়া! বিজয় ঘোষণ। 

করিতে চাহেন, তাহার ভগবদ্ধিপ্রোহী এবধ তাহাদিগের কুচেষ্টার 



লম্োকষংগ্রহ ৮৩ 

ফল অবশ্থস্তাবী। প্ররূতি মূলে এক হইলেও অভিব্যক্ডিতে 
পৃথক্ পৃথক ও তদহুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি, সম্প্রদায়, জাতি ও 

রাষ্ট্রেরও স্বধন্ম পৃথক্ পৃথক এবং সেই স্বধশ্মাজসারেই জীবন-ধার! 

বিভিএ্ পথগামিনী, যদিও অবশেষে সকলেরই সাগরে পরিষমাঞ্ধি। 
এই স্বধন্মে প্রত্যেকেই অপর হইতে বলীয়ান, অন্থস্থলে অভাবক্রটি 
যাহাই থাক্, এন্থলে সকলেই শব্ধিশনী । আমরা যেমন দেখিতে 
পাই কাহারও কোন ইন্দ্রিয় শক্তিহীন হইলে অপর কোন 
ইন্জিয়ের শক্তি বৃদ্ধি পায়, অন্ধ হইলেই শ্রুতি ও ম্পর্শ-শক্তির বৃদ্ধি 
হয়, বধির হইলেই দৃষ্টি-শক্তি বৃদ্ধি পায়, তেমনি সেই অভাব- 
ক্রুটির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যাহার যে, ম্বাভাবিকী-শক্তি অথবা 
স্বধশ্ম-শক্তি তাহা চালন! কল্পে দৃঢ়তর হয়। এমাসন 
লিখিয়াছেন £-- 

40015 05 006016170০5 ০ 1315 5610109) 01017 05 02৩ 

[565 20615105 12006 ৬৪ 00109010161028] 0০0 টি 

00969 27 21796] 96610 00 21159 051016 2. 10217 8100 1650 

11117 0 009 17250 090006 81] 09 01105 0 056 01150115 

“কেবলমাত্র স্বীয় ধর্ের বশবন্তিতায়, যাহার ধাতুগত ষে 

ভাব তাহার অবাধ স্ক্িতে মনে হয়, মানুষের সম্মুখে দিব্যদূত 

উপস্থিত হইয়। তাহাকে কারাগারেরু সকল প্রকোষ্ঠ হইতে হাতে 
ধরিয়া বাহিরে লইয়া যান।” এই উক্তি ব্যক্তি, সম্প্রদায়, সমাজ 

জাতি, রাষ্ট্র সকলের সম্থদ্ধেই প্রযোজ্য । যে ব্যক্তি কি জাতি 

আপনার স্বধন্মন ত্যাগ করিয়া! পরধশ্ম গ্রহণে অভিলাষী, সেই ব্যক্তি 
সেই জাতি পরের ধর্মে কুঠারাঘাত করিয়া পরকে আপনার স্বধন্থা- 



৮৪ কর্মযোগ 

বলম্বী করিতে উদ্ঘোগী হন, সেই ব্যক্তি সেই জাতিও ভাগ্যহীন। 
সর্বভূতহিতে মন রাখিয়া, স্বকীয় ধর্খে অবস্থিত থাকিয়া অপর 

হইতে অভাব পূরণ করিয়া লইবার চেষ্টা কিংবা! অপরের অভাব' 
পূরণের সাহায্য করার উদ্ভম লোকসংগ্রহের পন্থা। জগন্নঙ্গলার্থ 

পৃথক্ পৃথক ধারার ভ্বিবেপী-সঙ্গমে অথবা অসংখ্য বেণীসঙ্গমে 
মিলিত হুইয়! সচ্চিদানন্দসাগরাভিমুখ যাত্রাই লোকসংগ্রহ। 



কর্মযোগিলক্ষণ 

লোকসংগ্রহচিকীধু* অথবা বিসকুপ্রীতিকাম যে কর্তা তিনিই 
কম্মযোগী, তিনিই সাত্বিক কর্ত।। তাহার লক্ষণ শ্রীকফ 
বলিতেছেন ১ 

মুক্তোসঙ্রোহনহংবাদী ব্ৃত্যুসাহুসমন্থিতঃ। 
জিদ্ধ্যসিদ্দ্যোনিবিবিকরেঃ কর্তা] সাত্বিক উচ্যতে ॥ 

ভগবদগীতা। ১৮1২৬ 

“ঘিনি আসক্তিহীন, “আমি” 'আমি, বলেন না, ধৈর্য্য ও 

উত্সাহ সমন্বিত এবং কম্মের সিদ্ধি ও অলিদ্ধি সম্বন্ধে নির্ব্বিকার, 

তিনি সাত্বিক কর্তা |; 

মুক্তসঙ্গ 

বিনি আসক্তিহীন তিনি ত, বন্ধনমুক্ত, স্ব-স্থ ও স্বাধীন । 

কোন বিষয়ে আসক্তি না থাকিলে কাহারও কোন “তোয়াক।” 

রাখিবাব প্রয়োজন হয় কি? পু 

এরপ ব্যক্তি আসক্তিশূন্য বলিয়াই রাগছ্েষবিমুক্ত এবং িনি 
রাগদ্ধেষবিমুক্ত তিনি ভাবনাবিহীন এবং প্রসন্নচিত্ত | 

রাগত্বেষবিমুক্কৈস্ত বিষয়। নিজ্দিয়ৈস্চরন্ । 
ধয়াক্। প্রসাদমধিগচ্ভূতি ॥ 

ভগবদশগীতা, ₹*৬৪ 



৮৬ কম্মযোগ 

“ঘিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষবিযুক্ত, আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়গণের 
ঘারা বিষয়ে বিচরণ করেন, সেই বিজিতমন| ব্যক্তি প্রসাদ লাভ 

করেন ।--এরপ ব্যক্তি ছম্ব-দোলায় আন্দোলিত হন না । সর্বদা 

সর্বাবস্থায় প্রসন্ন থাকেন । 

প্রসাদে সর্ববদুখানাং হানিরন্তোপজায়তে | 
প্রসম্মচেতসোন্াশু বুদ্ধি পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ 

ভগবদগীতা৷ ৬৫। 

প্রসাদ লাভ হইলে তাহার সকল ছঃখের নাশ হয়, গ্রসন্নচিত্ত 
ব্যক্তির বুদ্ধি অবিলম্বে আত্মস্থরূপে প্রতিষ্িত হয় ।, 

এই প্রণালীতে কর্ম করিয়াই জনকাদি সিদ্ধিলাভ করিয়া- 

ছিলেন । 

কর্মনৈব হি সংসিদ্ধিমাস্ফিতা জনকাদয়ঃ। 
ভগবদগীতা । ৩.২০ 

এইরূপ প্রসাদের প্রভাবে বুদ্ধি আত্ম'তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 

বলিয়াই জনক বলিতে পারিলেন £-_ 

অনস্তং বত মে বিত্তং বস্য মে নাস্তি কিঞ্চন। 

মিখিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন মে দহাতি কিঞ্চন ॥ 
মহাভারত-_শাস্তি । ১৭৮২ 

আমার বিভ অনস্ত অথচ আমার কিছুই নাই, মিথিলা দগ্ধ 
হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না; 

জুষুপ্তাবস্থিতস্যেব জনকস্য মহীপতেঃ। 
ভাবনা: জর্ব্বভাবেভ্য: সর্ব্বখৈবাস্তমাগ্তাঃ ॥ 

যোগবাশি্ঠ--উপশম । ১২1১৩ 



কর্মধোগিলক্ষণ ৮৭ 
পাটি টস রোএ্ শোস্সছস জোস্সসলসলএ মি ৯ পি সিট পিস পোস্ট সিসি শসা 

“জনক মহারাজ যেন স্থধুপ্তীষন্থায় অবস্থিত, তাই তাহার সকল 
বিষয়ের ভাবনা সর্বথ! অন্তমিত হইল । দ্বাঁজকারধ্যে জাগ্রত 

থাকিয়াও যেন সুযুপ্ত, সম্পূর্ণ ভাবনাবিহীন হইয়া রহিলেন। 
ভবিষ্যং নানুসন্ধন্তে নাতীতং চিন্তয়ত্য্দো৷ । 
বশ্ডজাননিমেবন্ত হস্ুক্নেবাভিবর্ততে | 

যোগবাশিষ্ঠ ১৪ । 

"তিনি ভবিষ্যতে কি হইবেন তাহার অস্থসন্ধানে অস্থির 

হইলেন না, অতীতেরও চিন্তা রাখিলেন না, বর্তমান সময়টি 

হাসিতে হাসিতে যথাকর্তব্য, কবিতে করিতে যাপন করিতে 

লাগিলেন 1” স্বতরাং সর্বদাই হাসিমুখ-_অহোরাত্র প্রসন্ন। 

ংফেলে। এই ভাবের কর্তা হইতেই উপদেশ দিয়াছেন-- 

€01050 100 [00016 110516551 015552176, 

1,506 0620. 09506 61115 15 49980 ; 

4৯00 206 2 006 1151109 01556100 

[75716 ৮/101711 270. 000. 079110675.0.7, 

“ভবিষ্যৎ যত্তই মধুময় হউক্ না, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন 
করিও না, ম্বুত অতীত তাহার ম্ড়া লইয়! থাক্, অতীত তোমার 

চিন্তার বিষয় নহে, তুমি জীবস্ত বর্তমানে ভগন্কানে নির্ভর করিয়া 
সবলে প্রসন্নচিত্তে কর্ম কর, কর্ম কর।” 

মুক্তসঙ্গ যিনি; তিনি রাগছ্বেষবিমুক্ত বলিয়া_-“ছুঃখেষু্বিগ্ 
মনাঃ স্থখেষু বিগতস্পৃহ বীতরাগভয়ক্রোধঃ ।, 

ছুঃখে কখনও উদ্বিগ্ন হন না হুখের জন্যও তাহার হৃদয়ে কোন 

লালসা নাই” ভয় ৬ ক্রোধ তথায় স্থান পায় না। 
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তিনি উদার । কোন মত বা! সম্প্রদায়ে বন্ধ নহেন, বাহিরে 
কোন সম্প্রদায়তুক্ত থাকিলেও্ড তাহাতে কোন «“গোড়ামী” 

থাকিতে পারে না। তিনি বস্ততঃ অসাম্প্রদায়িক । বদ্ধনমুক্ত 

বলিয়। গণ্ডীর বাহিরে আসিয়! দেখিতে পান ;--- 

“ভিন্ন ভিন্ন মত; ॥ ভিন্ন ভিন্ন পথ, 

কিন্তু এক গমাস্থান |” 

প্রক্কতি-লীলা দেখিতে দেখিতে বহুর মধ্যে সে «এক'কে 

উপলব্ধি করেন । 

উর্ধমূলোহবাকৃশাখ এষোহস্থখ সনাতন: । 
কঠোপনিষৎ। ২৬১ 

তিনি দেখেন এই সনাতন অশ্বখ-্রন্ধাগুব্যাপার--উর্ধমূল 

ও অবাকৃশাখঃ | ইহার মূল উর্ধে, শাখা-প্রশাখা নিয়ে এবং এই 
শাখা প্রশাখা ব্হু। বনৃদ্ধারা একেরই লীলা সাধিত হইতেছে। 

প্রত্যেকেরই পৃথক কিছু করণীয় আছেঃ স্থতরাং “ভিন্নরুচিহি- 

লোকঃ 1৮ প্রত্যেকেরই পৃথক্ ব্যক্তিত্ব আছে, যাহা সহস্র চেষ্টা 

করিয়াও কেহ নাশ করিতে পারে না। সেই ব্যক্তিত্বের আদর 

গৌড়ামীশূন্ত ব্যক্তি যেমন করিবে তেমন আর কে করিবে? 
মুক্তসঙ্গ জানেন-- ” 

“(300 601615 171005611 2 00205 905” 

গু 91719 9011, 

'ভগবান্ বহু পন্থায় স্বত্ব সাধন করেন? তিনি বহুরূপী 
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জাল সত গস কক্স সি 

ভাহার তত্ব-সাধন-পন্থাও বছ। এই বহুপন্থা লক্ষ্য করিয়াই 
শরীক অজ্ঞনকে বলিলেন-- 

, » যে বথা মাং প্রপদ্ন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহুম্ 
মম বর্তানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ 

ভগবদশীতা। ৪1১১ 

“্যাহার| আমাতে যে ভাবে প্রসন্ন হয়, আমি তাহাদিগকে 

সেই ভাবে ভজনা করি। হে পার্থ, মন্ুম্থগণ সর্বপ্রকারেই 
আমার পথ অন্গসরণ করিয়া থাকে ।” 

মুক্তদঙ্গ ইহা বুঝিম্াই সকলের, প্রতি উদ্ারভাবাপন্ন হন। 
তিনি জানেন সকলেরই এই ভূমগ্ডলে স্থান আছে। 

ইব্রাহিম “খলিলুলাল্ল1” আল্লার বন্ধু বলিয়া খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিলেন। তিনি নৃযজ্ঞ না করিয়া আহার করিতেন না। 

অন্ততঃ একজন অতিথি-সৎকার করিতে পারিলে তবে তাহার 

আহার হইত। একদিন কেহই উপস্থিত হইতেছেন না দেখিয়া 

তিনি ব্যাকুলভাবে অতিথি অন্বেষণে বাহির হইলেন। শতবর্ষ 

বয়স্ক অতি জীর্ণ এক বৃদ্ধকে পাইয়া! তাহ।কে সাদরে স্বগ্ৃহে আনি- 
লেন। যখন বৃদ্ধকে পাইয়া সপরিবারে ভোজনে বনিয়াছেন 

সকলে চির প্রথান্থমারে আহারের পূর্বে ঈশ্বরকেঞম্মরণ করিলেন । 

কিন্তু বুদ্ধ তাহ করিলেন না। "ইব্রাহিম ইহা দেখিয়া কারণ 

জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, তিনি মুনলমান নহেন, তাহার 

সম্প্রনায়ে ওরূপ প্রথা নাই। তখন ইব্রাহিম ক্রোধে অধীর হইয় 

তাহাকে “দূর দূর” করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। যেমন বৃদ্ধ গৃহ 
হইতে বহির্গত্ হইলেন, অমনি দৈববাণী হইল £--ন্দি রে 
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হা শো সস স্মিত পাস লস্ট তে সি ০ ৭৯ এসি তি শস্টি তস্ছি পো সি লাস পিস পেস শীসি পি তাস লী এসসি পানি লি লাস লাস পস্ছি সি তি পসরা লস পে সি এসসি পাস ৮ লাস কাম পাস ও ও লাকি 

ইত্রাহিয, যাহাকে আমি শতবর্ষ এত আদরে এই জগতে স্বান 

দিতে পারিয়াছি, তূই তাহাকে অর্ধঘণ্টার জন্ত তোর গৃহে স্থান 
দিতে পারিলি না?” তৎক্ষণাৎ ইব্রাহিম তাহার নিকটে ' ক্ষম। 

প্রার্থন। করিয়া তাহাকে আবার স্বগৃহে আনিয়! যথোচিত সম্বর্ধনা 

করিলেন। ঝোধ হয় ইব্রাহিম .এই ঘটনার পরেই মুক্তসঙ্গ 
খলিলুলাল্লা হইয়াছিলেন। 

মুক্তসঙ্গ ব্যক্তির এরূপ ব্যবহার করা অসাধ্য। তিনি পাগী- 

তাগীদিগকেও তাহার বিস্তৃত ক্রোড়ে স্থান দিয়া ধন্য হন। তিনি 

জানেন, এমন নরাধম কেহ নাই, যাহাকে ভগবদক্কচ্যুত হইতে 
হয়। যে যতই নরাধম হৌক না, ভগবানের বিশাল অঙ্কে 

সকলেরই স্থান আছে। কারারুদ্ধ তব্বর, দন্থ্য, নরহন্তার নিকটেও 

ডাবের জল কখনও তিক্ত হয় না, পরমান্ন কখনও কটু হয় না। 

যিনি মুক্তসঙ্গ তাহার ত' কোন প্রকারের সাম্প্রদায়িক কি 
সাংস্কারিক অন্ধত্ব থাকিতে পারে না। তাঁহার নির্মল দৃষ্টিতে 

তিনি প্রায় সকল লোকের মধোই দেবত্ব ও পশুত্বের সংমিশ্রণ 

দেখিতে পান। যে মহাপাপী, তাহার ভিতবেও তিনি দেবত্ব 

দেখিতে পান। এমন পাগী কেহ নাই যাহার মধ্যে কোন ন। 

কোন বিষয়ে দেবত্বের চিহ্ন দেখা যায় না; এবং কাহার অস্ত্রের 

মধ্যে কি পরিমাণ দেবত্ব ও কি পরিমাণ পশুত্ব আছে তাহা 
পরিমাপের মানদণ্ডই বা কাহার নিকটে আছে? দস্থা তাস্তিয়া 

ভীল, কি রবিন্ হুডের মধ্যে যে মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহ! 
কি অলোকসামুন্ধ বলা যাইতে পারে ন1? প্রায় প্রত্যেক 

ব্যক্তিতেই যেন ষড়রসের সমাবেশ দেখিতে£ পাওয়া যায় । যে 
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তোমার শকত্র, তাহার তিক্তত্ব তুমি আস্বাদন করিতেছ বলিয়! 

তাহাতে মধুরত্ব নাই মনে করিও নাঁ। কত প্রিয়জন সেই মধুরতে 
মুগ্ধ'হইতেছে ! নরহস্তা একজনকে হনন করিল, পর মুহর্কেই 
অপর একজনকে আলিঙ্গন করিতেছে! এবং হয়ত নরহত্যা- 

জনিত আঘাত তাহার প্রাণের সুপ্ত ধর্মমভাব জাগাইয়া দিল। 
আমি এক নরহস্তাকে দেখিয়াছি, তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ 
হইয়াছিল । সে কারাগারে বসিয়া দিবারাত্র হরিনাম করিত । 
শেষ মূহুর্তে শ্বাসরোধ হওয়1 পর্যস্ত সে হরিনামই করিয়াছিল । 

তাহার মাত্র একটা প্রার্থনা ছিল। *ফাসির পূর্ববদিন সে বলির।- 

ছিল যে অস্তিম কালে যেন তাহার মুখে গঙ্গাজল দেওয়া হয়। 
তাহ! দেওয়া হইয়াছিল। বরিশাল কারাগারে আর এক 

নরঘাতককে দেখিয়াছি । আমি যখন তাহার প্রকোষ্ঠ-দ্বাবে 

উপস্থিত হইলাম, সে তখন গাঢ়নিত্রাভিভূত। প্রহরী তাহাকে 

জাগাইয়! আমাকে অভিবাদন করিতে বলিল। তাহার নাম 

মাগন খা। সাধান্য এক কষক। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা 

করিলাম, “তোমার ফাসির হুকুম হইয়াছে ত'? কবে দিন স্থিব 
হইয়াছে? সে দিনের উল্লেখ করিল। অল্প কয়েক দ্রিন বাকী 

মনে হয় যেন চারি পাচ দিন্। আমি বলিলাম, “তুমি ত 

চমৎকার ঘুমাইতেছ, এ অবস্থায় এমন ঘুমাইতে পার কি করিয়া?” 

সে বলিল বাবু»৬২ বৎসর বয়স হইয়াছে, কম দিনতো। এ দুনিয়ায় 
আসি নাই! এ পৃথিবীতে অনেক দেখিয়াছি, আর ক" বৎসর 

'বীচিব? পাঁচ বসর কি সাত বৎসর? * এত দিনই যখন 

ধাচিয়াছি, আর সমা্ঠ কটা বছর নাই বাচিলাম। যথে৯ কাল 

০ 
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এ পৃথিবীতে কাটাইয়াছি। আর দেখুন, বাড়ীতে মরিতে হইলে 
হয়ত রক্তামাশায় কি অন্য কোন কঠিন পীড়ায় মরিতাম, মাসের 
পর মাস হয়ত রোগ-শধ্যায় পড়িয়া থাকিতাম। সেবা করিতে 

করিতে ক্লান্ত হইয়া কবিলা ভাবিত, “এখন গেলেই হয়, পুন্ত্র 
বলিত, “বাবা ! কদিন কষ্ট পাবে, এবং আমাদিগকে কষ্ট দেবে?” 

নিজেও রোগের জালায় অস্থির হইয়া! ভাবিতাম, "মরিলেই বাঁচি ।” 
বাবু। সেই রকম মরা! ভাল কি? এত এক টিপ। দেখুন, 
উদ্বেগের কারণ আছে কি ?”-আমি অবাক । এরূপ অসাধারণ 

ধৈর্ধ্য মাগন খ। কোথায় পাইল? .ভাবিলাম-কাহার ভিতরে 
কি আছে তাহা বিচার করা আমাদের ধৃষ্টতা মাত্র, ইহ! 

বুঝাইতে বুঝি কর্তা আমাকে এই নরহস্তার নিকটে উপস্থিত 
করিলেন। এরূপ ধৈর্ধ্যশালী ব্যক্তির সম্মধে আমি দীড়াই 
কোথায় ? ূ 

মুক্তসঙ্গ তাহার দিব্য-দৃষ্টিতে এই তত্ব বুঝিয়াছেন এবং পতিত 

পাঁবনের প্রেম-চক্রের ঘূর্ণনে একিন মহাঁপাপীরও শুন্র হইতে 
হইবে, তিনি ইহাও হময়ক্ষম করিয়াছেন। যে যতই পাপ করুক, 
বিধাতার বিধানে সকলের "গাদ' কাটিতেছে, রাশীকৃত মল ধুইয়া 

যাইবেই, পাপীর পা করিতে করিতে বুঝিতেই হইবে যে সে 

বিপথে চলিয়াছে, ক্রমেই জবালার বৃদ্ধি, স্থুপথ ধরিতে হইবে, 
নহিলে শান্তি নাই। 0 ০5৮11] ০000611) 2০০৫--এমনই 

বিধির বিধি যে কু হইতেও স্থ'র উৎপত্তি হয়। কু করিতে 

করিতে অস্থির হইয়া যাই, ক্লান্ত হইয়া পড়ি, পরে স্থ্ 

কোথায় তাহ! বুঝিয়! লই এবং তাহ! অবলম্বন €করি। একদিন 
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প্রত্যেকেরই ভাল হইতেই হইবে ইহা জানিয়া মুক্তসঙ্গ সকলের 
প্রতিই উদার । 

উদার ব্যক্তি কোনস্থলেই অপাদস্থ হইতে পারেন না। 

্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয় প্রাণ বিস্তৃত হইলে, অভিমান ও ইতরত্ব দূর হইয়া 
যায়, সুতরাং 476 ৬111 192 ০0176610 ৮10) 21] 7015095 870 

410 2179 561৮106 106 081 151002172%259%--যে কোন 

পদে থাকিয়৷ পৃথিবীর যে কোন সেবা করিতে পারেন তাহাতেই 
তিনি সন্তষ্ট থাঁকিবেন। তাহার নিকটে এমন পদ নাই যাহা 

গৌরবান্িত নহে । হ্তনি কোন, স্থান বা পদে বদ্ধ হইয়া অন্য 
স্থান বা পদকে হেয় মনে করিতে পারেন ন।। 

মুক্তসঙ্গ ত্যাগী। কোন বন্ধন যাহার নাই তাহার ত্যাগে 
কষ্ট কোথায়? যাহার যত আসক্তি তাহার ত্যাগ তত কঠিন। 

ধিনি রাগছেষবিমুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ত' 

সর্বার্থসিদ্ধ হইয়াছেন। আমরা ঘাহাকে ত্যাগ বলি তাহার আর 
তাহাতে ত্যাগ হয় কি? 

পুর্ণমদঃ পুর্ণমিদং পুর্ণাৎ পুর্ণযুদ্চ্যতে। 
পুর্ণস্য পুর্ণমাদায় পুর্ণমেবাবতিষ্ঠতে ॥ 

ঈশোপনিষৎ। বৃহদারপ্যক্নেপনিষৎ। শীস্তিবচন। 

“উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ, পূর্ণ হহতে পূর্ণের উদম্ব, পূর্ণ হইতে পূর্ণ 
নিলে পূর্ণ ই থারে বাকি।” এই প্রদীপটি পূর্ণ, এ প্রদীপটিও 

পূর্ণ, একটি হইতে বস্তি জালাইয়! নিলে, আর একটি পূর্ণ প্রদীপ 
হইল, যেটি হইতে অগ্লি নেওয়া হইল সেটিও পূর্ণ রহিল 



৯৪ কশ্মযোগ 
এসসি লস্ট সি পরস্টি কপি পাস স্মরন আপস পি, পে উপ ৯০ স্মিত পা সি রসি তা পা সিসি পচা সিপিএ সত সি সী ৬ রি এমা 

. ফিনি ও এ তত্ব বুঝিয়াছেন, তিনি জানেন ত্যাগ ত' তাহার 

কোন প্রকারেই হাস হয় না, তাই তিনি ত্যাগে কাতর হন না। 
দধীচি জানিতেন, জীবন-ত্যাগ ত্যাগই নহে। বৃত্াস্থর বধের 
জন্ত অনায়াসে প্রাণ বিসঞ্জন করিলেন। তাহার অস্থিতে যে 

বন্ধ নির্মিত হইল তথ্বারা ই বৃত্তান্থুর বিনষ্ট হইল। ত্যাগে বজ্রের 
উদ্তব। রুস সেনাপতি ট্টীসেল পোর্ট আর্থারে জাপানীদিগের 

লোকোত্বর ত্যাগ দেখিয়া বলিয়াছিলেন-_-“জাপানবাসিগণ যে 

স্বদেশের বেদীতে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তত, তাহাতেই তাহা- 

দিগকে রণক্ষেত্রে এমন দুর্ধর্ষ করিয়াছে ।” পোর্ট আর্থারবিজয়ী 

সেনাপত্তি নোগী তাহার ছুই পুপ্রের রণপ্রাঙ্গণে মৃত্যুর সংবাদ 
শুনির! বলিয়াছিলেন-_-“আমার পুত্রদ্ধয় মরেছে ভাল।” ত্যাগে 

যে শক্তি উৎপন্ন হয় তদ্বারা পাপ, অধর্শ, অন্ধকার সমস্ত নাশ- 

প্রাপ্ত হম়। 

কর্্মযোগী মুক্তসঙ্গ ; অতএব স্বস্থ। স্বাধীন, ভাবনাবিহীন, 

প্রসন্নচিত্ত, উদ্ধার ও ত্যাগী । 

অনহুংবাদী 

সাত্বিক কর্তী অনহংবাদী। যিনি যুক্তসঙ্গ তাহার ত” “আমি, 
আমার" ঘুচিয়। পিঁয়াছে, “আমি” “আমি বলিবার স্থান রহিল 

কোথায়? *আমিত্বের আটক চলিয়! গেলে মানুষ আকাশের 
যায় প্রযুক্ত হন, বিশ্বের সহিত এক হইয়! যান, সুতরাং কিছুতেই 
উদ্িগ্নচিত হন না। বিশ্বব্যাপার যেমন স্থশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন 

হইতেছে, তিনি বৃঝিতে পারেন তাহার জীবন ব্যাপারও ই 
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ভাবে চলিবে । যাহা কিছু ভগবদাচুমোদিত, দেবগণ তাহার 

সহাক্, প্রকৃতির যাবতীর শক্তি তদহ্থকুল, ইহা বুঝিয়া নিরহংবাদী 
আশ্বস্তমতি হইয়া থাকেন কখনও উদ্ছিপ্ন হন না। 

* ত্যক্তাহুংকৃতিরাশ্বস্তমতিরাকাশশো ভন: | 
যোগবাশিষ্ঠ। উপশম | ১৮২৬ 

অহংকার ত্যাগ করিলে মতিআশশ্বস্ত, ও উদ্বেগশৃন্ত হয় এবং 
অহংকার হীন মনুষ্য আকাশের স্তায় প্রমুক্তভাবে শোভাসম্থিত 
হন। গ্লাডষোন নিরুদ্ধেগে আশ্বন্তমতি ছিলেন। ব্রিটিশ 

সাম্রাজ্যের গুরুভার তাহার শিরে ন্যন্ত হওয়া সত্বেও তাহার 

নিদ্রার ব্যাঘাত হইত না। ভ্টাহান্ষে এক বন্ধু জিজ্ঞাস। করায় 

তিনি বলিয়াছিলেন-_মাত্র একদিন তাহার নিদ্রীর ব্যাঘাত 

হইয়াছিল। তিনি একটি ওকবৃক্ষ কুঠারাঘাতে প্রায় শেষ করিয়। 

আনিয়াছিলেন, ইতি মধ্যে সন্ধ্যা হওয়ায় সেদিন কার্ধয শেষ 

করিতে ক্ষান্ত হইলেন। রাত্রিতে এক ঝড় হওয়ায় তাহার 

নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল এবং তিনি ভাবিতেছিলেন যে ঝড়ই 
বৃক্ষটিকে পাতিত করিবে, তিনি শেষ আঘাত দানে বঞ্চিত 

হইলেন। তিনি বলিতেন যে সাম্রাজ্য সন্বন্ধীমম মত জটল চিন্তা, 

সমস্ত তিনি তীহার কার্যালয়ের দ্বারে রাখিয়া চলিয়া আদিতেন। 
স্বগৃহে চিন্তার লেশও রাখিতেন স্। 

“আমি চলিয়। গেলে কেহ আর পর থাকেনা । যাহার কেহ 

পর নাই, তিনি কাহারও নিকটে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞত। চাহিতে 
পারে না । ভ্রাতা ভ্রাতার নিকটে কি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা চাহিতে 

পারেন ? প্রত রঃ পুত্রের নিকট হইতে আহার যশ/কীর্তন 
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শুনিতে লোলুপ হইতে পারেন? ধাহার সকলই আপন, তিনি 
কাহারও নিকটে কৃতজ্ঞতা চাহিতে পারেন না এবং কাহারও, 

নিকটে কতজ্ঞত! প্রকাশ করিতেও ইচ্ছুক হন নাঁ। যে যাহ 
ভাল করিতেছে সে ত' তাহার কর্তব্ই করিতেছে । কর্তব্য 
করায় আর প্রতিষ্ঠ। কি? না করিলে প্রত্যবায় আছে। আর, 

কর্তব্যের সীমা! কোথায়? « 

অনহংবাদীর কর্তব্যসাধনে কোন আড়ম্বর থাকিতে পারে 

না। প্ররৃতি যেরূপ আড়ম্বরশৃন্য সহজভাবে তাহার কর্তব্য 

করিয়। যাইতেছেন, তিনিও তেমনি ভারে তাহার কর্তব্য করিয়া! 

যান। ঃ 

নাতিবাঞ্থাম্যসংপ্রাপ্তং সংপ্রাপ্তং ন ভ্যজাম্যহম্। 
ভ্বস্থ আত্মনি ভিষ্ঠামি বন্মমাস্তি তদস্তমে ॥ 
ইতি সংচিন্ত্য জনকে! বথাপ্রাপ্তাং ক্রিয়ামসৌ । 
অসক্তঃ কত্ত মুত্তদ্ছৌ দিনং দিনপতির্যথ ॥ 

যোগবাশিষ্ঠ । উপশম । ১০।২৪।১১।১ 

“আমি অপ্রাপ্ত বস্ত্র পাইবার জন্য লালস নহি; প্রাপ্ত পদার্থও 

ত্যাগ করি না, যাহা আমার আছে তাহা আমার থাক। জনক 

রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্িনপতি ন্ধর্য যেপ দিন প্রকাশ 

করেন তদ্রুপ যখন যাহা কর্তন্য অনাসক্তভাবে তাহা করিতে 

উদ্যক্ত হইলেন।” স্য্য যেরূপ সহজে স্বীয় জ্যোতি দ্বারা দিন 

প্রকাশ করেন, তিনিও সেইরূপ সহজে অস্তঃস্থ জ্যোতির প্রায়, 
উদ্দীপ্ত হইয়া জগতের সার্ধজনীন মঙ্গল বিধান করিতে 

লাগিলেন যিনি বলিতে পারেন “মিথিলা প্রদগ্ধ হইলে. 
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আমার কিছুই দ্ধ হয় না” যিনি অনস্ত বিতাধিপতি 
হইয়াও অকিঞ্চন, তিনি এইরূপ সহজভাবেই কাধ্য করেন । 

ঘিনি আড়ম্বর ছাড়িয়া সাহজিকতায় অবস্থিত হইয়াছেন, 
তাহার দৃষ্টিতে 

অভিমানং স্ুরাপানং গৌরবং রৌরবস্তথা। 
প্রতিষ্ঠা শুকরীবিষ্ঠা ॥॥ * 
"অভিমান স্থরাপান তুল্যঃ জনসমাজে গৌরব রৌরবনরক 

তুল্য এবং প্রতিষ্ট। শৃকরীবিষ্টা তুল্য ।” 

জাপানের নৌসেনাপম্তি টোগে। এই ভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া 

একদিন তাহার প্রতিকৃতি-বিজ্রেতার বিপণিতে উপস্থিত হইয়া 

উহাকে ভৎগনা করিতে লাগিলেন, বলিলেন, “আমার সার 

অকশ্মণ্য ব্যক্তির প্রতিকৃতি বিক্রয় করিতেছ কেন ?” ইহা! বলিয়া 

725961৮০ মুল চিত্রখানি উপযুক্ত মূল্য দিয়া লইয়! গেলেন। 

ইহার নিকটে প্রতিষ্ঠা শৃকরীবিষ্টাবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল, 
তাহ। না হইলে এরূপ কাধ্য করিতেন না। তাহার সম্বন্ধে 

[09117 1151] পাত্রকার সংবাদদাতা 19/51 সাহেব 

লিখিয়াছিলেন, “আমি তাহাকে (কোন রেলওয়ে ষ্রেশনে ) 

জনতার মধ্যে খুজিতেছিলাম? তখন তাহার এক্ু সহচর আমাকে 

এক প্রকোষ্ঠে আহ্বান করিয। পিয়া তথায় বলিলেন, গাড়ী 

ছাড়িবার শেষ মৃহূর্তের পূর্ব তুমি তাহ।কে প্লাট্করমে দেখিতে 

পাইবে না।, তাহার অভিমানহীনতা ও আড়ম্বরশৃন্তা দেখিধা 
জাপানবাসিগণ তাহাকে €70115 91161 4১017711581 “নীরব 

নৌসেনাপতি”* আখ্াা দিয়াছিলেন। ইহারই * বলে “গর 



৯৮ কর্মযোগ 

মগ্ন্ধে জাপানে একটি প্রবচন আছে যে, “মাত্র একজন আপনার 
অস্ুলিহেলনের গ্যায় স্তাহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণকে চালনা করিতে 

পারেন--সেই ব্যক্তি টোগো!।” বাস্তবিক আড়ম্বরহীন, “সহজ”, 
নিরহঙ্কার ব্যক্তির শক্তি দুর্জয় । নিখিল বিশ্ব তাহার সহায়। 

সৃতরাং সকল কাধ্যই অনামাসসাধ্য। অপরলোকের যেমন 

হিসাব করিয়া, তুলভ্রাস্তির সম্তীবন! নিরাস করিয়া কাধ্য করিতে 

আয়াসের প্রয়োজন, তাহার সে আবশ্তকতা নাই। অহংএর 

গড় ভাঙ্গিয়াছে বলিয়৷ তিনি জগতের সহিত প্রাণ মিলাইয়াছেন, 

তিনি সকলের “আপন? হইয়াছেন, এবং সকলে তাহার 'আপন, 

হইয়াছে_-তাই “তনি স্বচ্ছ, সরল, অনাবিল,_বারছুয়ারী, 

সাহার প্রাণ। তাহাকে দেখিলেই প্রাণ খুলিয়৷ যায়। সরল 

“বলিয়া ত্বাহাতে সতর্কতা নাই বলিব না। পিতা যেমন পুত্রের 
নৈকটে সরল ও সতর্ক, তিনিও তেমনি । ধাহার যাহ জ্ঞাতব্য, 

অধিকারিভেদে তিনি তাহাই জানান। তুমি না বুঝিয়া ক্ষতি 
করিতে পার এই জন্ত তিনি সতর্ক। কিন্তু তাহার খোল 

প্রাণের আদর তোমায় মুগ্ধ করিবে। জগতের সহিত তাহার 
ঘনিষ্ঠতা, আত্মীয়ত। হইয়াছে বলিয়া, এমাসনের ভাষায়, “চু 
1095 1001 00 01036101015 5765 6০ 566 0)11155 ঠ) 2 009 

1151)0 2100. 1) 12155 1£5196029-, “যাবতীয় পদাথের বাস্তব 

সত্বা ও সংস্থান এবং তাহাদিগের (জাগতিক ) উদার সমন্ধ 

বুঝিতে চক্ষুরুন্সীলন মাত্র আবশ্তক। চক্ষুরুম্মীলন করা মাত্রই 
তিনি সকল বুঝিয়া লন । 

অনহংবাদী' আকাশশোভন! আকাশ. যেমন সকলেরই 
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সন্নিহিত,তিনিও তেমনি সকলেরই সন্নিহিত, সকলেরই অভিগম্য। 

পৃজ্যপাদ রামকৃষ্ণ পরমহৎসদেবকে মনে করুন । তাহার নিকটে 
যাইতে সক্ষোচ ত বিন্দুমাত্রও হইত না, পরস্তব যতক্ষণ রি 

নিকটে স্থিতি, মনে হইত তিনি যেন আমাদের সহপাঠী । 

মনে হইয়াছে তাহা তাহাকে বলিতে দ্বিধ! হয় নাই। এবপ রা 
বালক, যুবক, প্রৌট, বৃদ্ব_-সকজেরই সমবয়সী । কি হ্থন্দয় 
ভাবেই আমাদিগের সহিত মিশিতেন ! দুরে আসিয়া! মনে হইত 
“কত বড় লোকটার নিকটে যাইয়া! কি চপলতাই প্রকাশ 

করিয়াছি!” প্রাতংস্মরণীয্প রামতন্গ লাহিড়ী মহাশয় একদিন 
কোন খ্যাতনাম। ব্যক্তির সহিত*আমার পরিচয় করাইয়া! ১, 
বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, “আমার কেমন কোন ব 

লোকের নিকট যাইতে সহ্বোচ বোধ হয়।” তিনি 4 

“যাহার নিকট যাইতে সঙ্কোচ বোধ হয় তিনি কখনও বড়লোক 

নহেন।৮ বাস্তবিকও লাহিড়ী মহাশয়, রাজনারায়ণ বসত মহাশয়, 

রামকষ্ণ পরমহংসদেব কিন্বা বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী প্রভুর নিকটে 

যাইতে কাহারও কোন সঙ্কোচ হইয়াছে জানি না। এই জাতীয় 

মহাপুরুষগণের নিকট হইতে ষাহা লাভ কর! হয়, তাহাও উপ- 

দেশের তিন মণ গুরুভার লইয়া আমাদিগের নিকুটে উপস্থিত হয় 
না। বায়ুসেবন যেমন সহজ, ইহ্দিগের নিকটে শিক্ষা তেমনি 

সহজ। ইহাদ্রিগের যাহা দেয় তাহ] যেন অজ্ঞাতসারে আমা- 
দিগের প্রাণের মধ্যে ক্রিয়া করে। ইহারাও দিতেছেন বলিয়া 
কিছু মনে করেন না, আমরাও পাইতেছি বলিয়৷ অভিমানী হইতে 

পারিনা । “চট ০450 2 95258001 06150771005] 
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“কোন সুন্দর ব্যক্তির চিত্র আমাদিগের চোখে অঙ্কিত করিতে 

যেমন তাহার কিছুই পরিশ্রম হয় না; (তাহার উপস্থিতিমাত্রই 
তাহা হয় ) অথচ আমািগের ক বিপুল লাভঃ কোন মহাত্মারও 

অপর লোকের মনে তাহার সদগ্রণ বর্তাইতে তেমনি আয়াসের 
প্রয়োজন হয় না ।* 

ধাহার “অহং চলিয়া গিয়াছে তাহার মানাপমানবোধ থাকে 

নথ, দাস্তিকতা৷ থাকে না, তাহার অন্তঃকরণে “জিদ অথব1 বৈরভাব 
শন পায় না। তিনি “অঘেষ্টা সর্ববভূতানাং মৈত্র: করুণ এব চ।” 

শি কেহ তাহার সহিত শক্রতা করে, তিনি তাহাকে নির্বোধ 

মনে করিয়! কৃপা করেন। যদি শাসনের প্রযোজন হয়, তাহা 
হইলে পিতা! পুত্রকে যেরূপ শাসন করেন, তিনি সেই প্রাণে 
তাহার মঙ্গলার্থ শাসন করিতে প্রবৃত্ত হন । 

অনহংবাদী বিশ্বাসী, আশ্বস্তমতি, নিরভিমান, আড়ম্বরহীন, 
সহজ”, সরল, অভিগম্য এবং দ্বেষশূন্ত। 

ধৃতিসমন্থিত: 

সাত্বিক কর্তা ধৃতিসমন্থিত। বিদ্বাদি উপস্থিত হইলেও যে 
অন্তঃকরণবৃত্তি প্রারন্ধকাধ্য পরিত্যাগ করিতে দেয় না, তাহাই 
ধৃতি। বিদ্রাদি সত্বেও স্থির থাকিতে হইলে নতম ভাই । যাহার 
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সংযম নাই তাহার ধৈর্য্য রক্ষা কঠিন। অসংযমীর ক্ষীণভিত্বিগৃহ 

বিশ্ববাত্যায় সহজেই ধরাশায়ী হয়! ধৃতিমান সংযমী। তিনি 

নিভীক, তিনি সহিষ্ণ। পর্বতসম বিদ্ববাধা উপস্থিত হইলেও 
তিনি সন্ত্রন্ত হন না। কোন প্রতিকূল অবস্থাই তাহাকে পশ্চাৎপদ 
করিতে পারে না। অনেকেই জাঞ্লেন ব্রাঙ্মধন্ম প্রচারার্থ ভ্রমণ- 

কালে পুণ্যঙ্লোক বিজয়রুষ্ণচ গোস্বামী মহাশয়ের কর্দমাহারে 

কননিবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। আরও কত কষ্ট পাইয়াছিলেন ; 
কিন্তু তাহাতে কি কখনও তাহার ধৈর্যাচ্যুতি হইয়াছিল? 
যিনি ধৃতিশীল তিনি জনসংঘট্টের.উর্ধেবিরাজমান। তথায় সর্বদা 
শীতল বায়ু বহে, কোন প্রকারের তাপ উপস্থিত হইতে পানে 
না। তাই তাহার লোকভয় নাই ভীষণ জনকোলাহলের মধ্যে 

তিনি নিমন্ুয়ু অরণোর নিম্তন্ধতা অন্থভব করেন। সহল্ত 

সহ উগ্যতামুধ শক্রর অস্ত্রঝঞ্চনার মধ্যে তিনি অচল, 

অটল, স্থির। তাহার প্ররৃতি কিছুতেই বিকৃতি প্রাপ্ত 

হয় না। 

দগ্ধং দগ্ধং ভ্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং দিব্যবর্ণম। 

ষ্টং ঘৃষ্টং ভ্যজতি ন গুনশ্চনং চারুগৃদ্ধম। 
খণ্ডং খণ্ডং ত্যজতি ন পুনঃ দ্াছুতামিক্ষুদণ্ডম 
প্রাণান্তেছপি প্রকতিবিকৃতিজণয়তেওমাত্তমানাম॥ 

--মহানাটক 

'স্বেণ বারংবার দগ্ধ হইলেও কিছুতেই তাহার, দিব্যবর্ণ ত্যাগ 
করে না। চন্ঈীনকে যতই ঘর্ষণ করে কিছুতেই সে তার 
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মনোহর গন্ধ ত্যাগ করে না। ইক্্দণ্ড খণ্ড খণ্ড হইলেও ডাডার 

বাতা ত্যাগ করে না, তেমনি উত্তম পুরুষের প্রকৃতি প্রাণাস্তেও 
বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না।, 

বিরুদ্ধাঙ্রণে ধৃতশালী ব্যক্তির প্রকৃতি ত বিরুত হই না, 
পরস্ত উৎসাহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 

কদধিতস্যাপি হি ধৈর্্যবৃত্তে-বুদ্ধের্বিনাশে। নঙ্কি 
শক্কনীয়ো । 

অধ: কতস্যাপি তনুনপাতোনাধ: শিখ! বাতি 
কদাচিদেৰ ॥ 

--নীতিশতক | ১০৬ 
_ 'উৎপীড়িত হইলেও ধৈর্ধ্যশীল ব্যক্তির বুদ্ধি নষ্ট হইবে 

এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই, অগ্নিকে যতই নীচে 

চাপিয়া ধর না কেন, তাহার শিখা কখনও নীচের দিকে যাইবে 

ন1-_সর্ববদাই উর্দমুখ থাকিবে । 
মহাপুরুষ মহম্মদ ধূতিবলের কি প্রকৃষ্ট পরিচয়ই দিয়াছিলেন। 

ধৃতিবলে মার্টিন লুখার অসীম প্রতাপশালী পোপের ঘোষণাপত্র 
জনগণসমক্ষে নিঃসস্কোঁচে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন । আমেরিকায় 

একদিন সহম্র সহন্্র দাসত্বপ্রথাসমর্থক ব্যক্তিগণ এক বিরাট সভা 

করিয়া দাসত্বপ্রথার অন্কূল বক্তৃতা করিতে করিতে থিওডোর 

পার্কাবের নাম করিয়। কেহ কেহ বলিলেন “আজি যদি এখানে 

থিওডোর পার্কারকে পাইতাম তাহ! হইলে তাহাকে শত খণ্ড 

করিয়া! ফেলিতাম।” সভার একদেশে পার্কার বসিয়াছিলেন। 

তিনি এই বাক্য শ্রবণমাত্র সেই শক্রপক্ষীয় বিপুল 'জনসংঘ সমক্ষে 



কম্মযো গিলক্ষণ ১০৩ 

দণ্ডায়মান হ্ইয়া স্কীতবক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “এই ধিওডোর 
পার্কার, তোমাদিগের কাহারও সাধ্য নাই যে তাহার কেশাগ্র 
স্পর্শ করিতে পার।”» এই বলিয়া সগৌরবে বীরদর্পে সভার 
মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন। সকলে অবাক্, স্তম্ভিত, নিস্তব্ধ! 

ধৃতিমান কেমন নির্ভীক, তাহার কি সুন্দর দৃষ্টাস্ত ! ধন্মার্থ কি 
দেশকল্যাণার্থ ত্যক্তজীবিত মহাঁক্াগণ ধূতিবলের পরাকাষ্ঠা 
দেখাইয়াছেন। লরেন্দিয়াস নামে এক মহাত্মার ধর্দবিশ্বাসের 
জন্ প্রাণদণ্ডের আজ্ঞ। হয়। তাহাকে এক খষ্ট্রায় শয়ন করাইয়া 

তন্লিয়ে অগ্রি প্রজ্জলিত* করিয়া দগ্ধ করা হইতেছিল। স 

তথায় উপস্থিত ছিলেন। পৃষ্ঠদেশ কিয়ৎপরিমাণে দগ্ধ হই 
তিনি ম্মিতমুখে সম্রাটকে সপ্বোধন করিয়া বলিলেম £ _এমহারঁ' 

এখন আমর শরীরের দগ্ধ ও অদগ্ধ উভয় প্রকারের মাং" 

ছুরিকাদ্ধারা কর্তন করিয়া কোন্টার কি প্রকার ম্বাদ অনুভব 

করুন|” ইহা অপেক্ষা দ্বতিবলের আর কি উৎকৃষ্ট প্রযাণ 

হইতে পারে? 

উৎসাহ সমন্বিত রড 

সাত্বিককর্তা উৎসাহী । লোকসংগ্রহচিকীর্যায় অথবা বিষু- 
প্রীতিকাম হৃইয় সর্ধবভৃতহিতকল্পে যে কাধ্য করা হয় তাহাতে 

আনন্দ আছে এবং আনন্দ থাকিলেই তৎসহচর উৎসাহী কাহারও 

মুখাপেক্ষা ক্তরেন+ন!। তিনি আপনার দক্ষিণ বাহুতে সহশ্র 



১০৪ কর্মযোগ 
৮৯ স্লিপ সিসির মি 

হম্্ীর বল অন্ভব করেন। তাহার সাহসেরও হয়তবা নাই। 

তিনি বলেন-_ 

“যদি তোর ডাক্ শুনে কেউ না আসে, 

তবে এক্ল! চল রে, 

একল। চল, একলা চল, কলা চলরে | 

ছে সঃ সং 

যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা, 

যদি গহনপথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায় 

তবে' পথের কাটা 

ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা! দল রে।” 

তিনি নিত্য নবীন। উৎসাহ থাকিলে কর্দের নবত্ব ফুরায় 

না, কন্মীর প্রাণের নবত্বও ফুরায় না। 

মনুয্যমাত্রেরই স্বভাব এই-_-তেজ, আনন্দ ও নবত্ব দেখিলেই 
আকৃষ্ট হয়। সেই আকর্ষণে আনন্দী ও উৎসাহীর সংসর্গে 

ধাহারা আসেন, তাহারাও আনন্দ ও উৎসাহপূর্ণ হন। তাহার 

“সঙ্গগুণে রং ধরিবেই |, যে স্থলে আনন্দ ও উৎসাহে ক্রিরা 

চলিতে থাকে সে,স্থলে নিরানন্দ ও জড়তা থাকিতে পারে না) 

হয়ত সংস্কারাদ্ধ লোক শ্রবণ ব! দরশনমাত্র নিকটে না আসায় 

কিঞ্চিৎ বিলঘ্ হইন্ডে পারে কিন্তু উৎসাহীর সঙ্গকল ফলিতেই 

হইবে। উৎসাহিসলগুণে প্রতিবেশিগণ কিরূপ সন্ভাবে উদ্দীঞ্ধ 

হইয়াছে এবং সেই উদ্দীপনায় কত মহাব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে 

ইতিহাসে তাহার ঘৃষ্টাস্ত বিরল নহে। 
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সিদ্ধযসিদ্ধোনিব্বিকার 

প্রাকৃত মানুষ যে সিদ্ধির জন্য উন্মাত্ত হয়, সাত্বিক কর্তার 

মনে সেই ফলাকাঙ্া স্থান পাইতে পারে না। তিনি জানেন 

বাহিরের ফল না ফলিলেও অস্তরে ফল ফলিবেই ৷ জ্ঞানে যেমন 

অন্তরে জ্যোতির্বৃদ্ধি, প্রেমে যেমন "আনন্দ বৃদ্ধি, কম্দে তেমনি 

শক্তি বৃদ্ধি। পুণ্য চেষ্টার পুণ্যফল অবশ্তম্তাবী। বাহিরে 
সম্প্রতি কাধ্য সফল না হইলেও অস্তরে শক্তিপ্রয়োগের ফল 

হইবেই হইবে । শ্রীকৃষ্ণ ঘখন দুধ্যোধনের সহিত সন্ধির প্রস্তাব 
করিতে যাইতেছেন, বিছুর বালিলেন_-“দুধ্যোধন শুনিবে র্ 

বিফল প্রস্তাব করাতে লাভ কি? আপনাকে অগ্রাহা করিবে 

শ্ীকষ্ণ বলিলেন-_ 

পর্দকার্ধ্যং যতন্ শক্ত্যানোচেও প্রাপ্পাতি মানবঃ | 
প্রাপ্ত ভবতি তণপুণ্যমত্র মে নাস্তি সংশয়: ॥ 

মহাভারত । উদ্যোগ । ৯২৬ 

'শক্ত্যা্ছসারে ধন্মকাধ্য করিতে যত্ব করিয়! ফল ন! পাইলেও 

তাহার যে পুণ্যফল সঞ্চিত হয় তাহাতে আমার গ্রন্দেহ নাই ।, 

বাহিক ফল স্বন্ধেও ইহ] গ্ধ--“নেহাভিক্রমনাশোইন্ডি। 

পাশ্চাত্য চেলাপিয়াবামি খধি বলিয়াছেন--"ি০ 006 50 

০৪1) 136 1095 “প্রকৃত শক্তিপ্রয়োগ কখনও বার্থ হয় না।, 
তাই বলিস্ঠ আমার জীবনেই আমার সকল কাধ্যের ফল 

দেখিবার * নাশা*করিক্তত পারি কি? কতদূরে যাইয়া কোন্ ..ঘয়ে 



১০৬ কন্মযোগ 
এসসি 

কোন্ কার্যের ফল ফলিবে আমাদিগের হ্ম্ব দৃষ্টিতে তাহী বুঝিতে 
পারি কি? অতি প্রকাণ্ড সরোবরগর্ভে একটী লোষ্ট নিক্ষেপ 

করিলাম, আঘাতজনিত তরঙ্গায়িত চক্র দেখিতে থাক্লাম, 
কতদূর আন্দোলিত হইল, তরঙ্গের পর তরঙ্গ কোথায় মিশাইল, 
বুঝিতে পারি কি? মানবসমাজসাগরে কিংবা এই বিশ্ব জলধিতে 

আমার একটি ক্ষুদ্র চেষ্টার কি ফল জন্মায় তাহা কি আমি 

ধারণা করিতে পারি? যে আঁশ! লইয়া কাধ্য করিয়াছিলাম তাহার 

বিপরীত ফল ফলিল, এরপ দৃষ্টাস্ত অনেক দেখিতে পাই। কিন্তু 
'"আজ যে চেষ্টা বিফল হইল, কাল তাহাই সফল হইল। আজিকার 
ঙ গ্লোস্থম কাল সিদ্ধার্থ হইল। পুণ্যোগ্বম বিফল হইয়া সফলতার 

, 'থ দেখাইয়া দেয় ও অবশেষে সফলতা আনয়ন করে। ইটালীর 
বং হ্বাধীনতাপ্রাপ্ধির চেষ্টা কতবার অরুতকাধ্য হইল কিন্তু ততবার 

শক্তি স্ুরণে যে বল সঞ্চিত হইল, তাহারই প্রভাবে অবশেষে 

কৃতার্থ হইল। ইংলগ্ডে প্রজাশক্তির অভ্তুদয় কত পরাভবের 
মধ্য দিয়া সফলতায় প্তছিযাঁছে ! 

17165600005 05005 0009 06501, 

132011280৮0 [00100159010 516 0 901, 

[1100৫2) 10208765006 15 2৮21 ০01” 

13107, 

দস্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম একবার আরম্ভ হইলে রক্তাক্ত 
কলেবর পিতা কর্তৃক পুত্রে অর্পিত হইতে থাকে, সে সংগ্রামে 

পুনঃ পুনঃ পরাভবপ্রাপ্তি হইলেও অবশেষে জয় অবস্থস্তাবী”-_ 
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সামাজিক কি রাষ্ট্রীয় সকল প্রকারের স্বাধীনতা -_বন্ধনমুক্তি 
--সম্বদ্ধেই ইহা সত্য। আধিভৌতিক বন্ধন ও আধ্যাত্মিক 

বন্ধন, উভয় বন্ধন হইতে মুক্তির উদ্যম ব্যর্থ হইতে হইতে একদিন 
ফলপ্রদ হইবেই। আয়লগগুকে “হোমরুল' দিতে গ্লাডষ্টোন অবধি 
ব্যর্থচেষ্ট হইলেন । আজ বিধির বিধানে সেই চেষ্টা ফলবতী। 
বীশুপীষ্ের পুণ্য চেষ্টা তাহার জীবনে কতটুকু ফলবতী হইয়াছিল? 
আজ ত তাহার ফল ক্রহ্ষাগুব্যাগী হইয়াছে । সিদ্ধির জন্থ 

উদ্বিগ্ন হয় সে, যে নং দেহি, যশোদেহি, দ্বিষোজহি" বলিয়া! 
ভগবানের নিকটে প্রার্থৰা করে | যিনি এরূপ সকাম ভাব ত্যা 

করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি বলেন,_-“এই বিশ্ব যাহার, যা 

তাহারা বিধিসঙ্গত কাধ্য বলিয়া জানি যথাশক্তি তাহ! কি ; 

যাইব, ফল তিনি জানেন। আমি কোন ভূমাধিকার।:. 
মোৌকদ্দমার তদ্বিরকারক হইলে? যথাসাধ্য তদ্বির করিব, আমার 

কর্তব্য কার্য্ের ক্রটি না হয় দেখিব, মোকদ্দমার জয় পরাজয়ের 

সহিত আমার ন্দি সংশ্রব? আর যেখানে যাহার মোকদ্দমা 

তিনিই বিচারক, সেখানকার ত কথাই নাই। তোমার মামলা 

তুমি ডিক্রী দাও কি ডিসমিস কর, তুমি জান। আমি এইমাত্র 
চাই তোমার রকপায় যেন বুদ্ধির ভুলে কি অঞ্নুলম্তবশতঃ আমার 

কর্তব্য সাধনে কোন অভাব না থাকে । যথাসাধ্য বিবেচনা 

করিয়াও যদি বুদ্িভ্রংশ হয়, তুমি তাহ! "সংশোধন করিবে, 
কেননা অন্তদর্শী'তুমি, জগতের মঙ্গল বিধাতাও তুমি, কন্মফলে 
অধিকাঁর তোমার; আমি কেবল তোমার শ্রীচরণে মন্তকে রাখিয়া 

কায়মনোবাঞ্্যে খিশ্বমলকল্পে খাটিতে থাকিব ।” অন্দনকে 



১০৮ কম্মযোগ 
সি সা অসি টিন রর 

এই মঞ্চে অধিষ্ঠিত করিবার জন্যই ভগবান বলিলেন £-_ 

কর্ম প্যেবাধিকারস্তে মা কলেধু কদাচন। 
ম! কর্্মফলহেতুর্ভূম। তে সঙ্গ হস্তবকর্্মণি। 

ভগবরদশীতা । ২৪৭ 

তোমার কর্মেতে অধিকার আছে, কশ্মফলে যেন তোমার কখন 

অধিকার হয় না। কর্মফল যেন তোমার প্রবৃত্তির হেতু না হয় 
এবং “কর্মফল বন্ধনের হেতু বলিয়৷ কর্ম করিব না” এরূপ বুদ্ধিও 

যেন না হয় ।? 

জ. যোগ্ন্ছঃ কুরু কর্্মাণি দগং ত্যক্ত।। ধনগ্য়। 
গ্নোছ্, সিদ্ধযসিক্ছ্যো: সমো। ভূত্ব। সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ 

থ দেখ ভগবগ্দীতা । ২1৪৮ 

»৯ আসক্তি ত্যাগ করিয়া এবং ফলসিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমান 

ভাবিয়া বোগস্থ অর্থাৎ পরমেশ্ব্রে একনিষ্ঠ হইয়া কম্ম কর। 

এইরূপ সমত্বজ্ঞানকেই যোগ বলা হয়। যিনি সিদ্ধি ও অসিদ্ধি 

সমদৃষ্টিতে দেখেন, তিনিই কম্মযোগী 1, 

ময়ি সর্ববাণি কর্সাণি সংন্যন্তাধ্যাত্মচেতসা ৷ 
নিরাশী নিম মে ভূত্ব। যুধ্যম্থ বিগতজ্বরঃ | 

ভগবদশীতা। ৩1৩০ 

সকল কর্শ আমাতে অর্পণ করিয়া “আধ্যাত্মচেতস। অন্তধাম্য 

ধীনোহহং কর্ম করোমীতি দৃষ্ট+ আমি অন্তরধ্যামীর অধীন হইয়া 
কন্ম করিতেছি, এই জ্ঞানে নিফাম হইমা ও আমার ইহাতে ফল, 

আমার লাভার্থ এই কন” এইরূপ ভাব ত্যাগ করিয়া বিকারহীন 

হইয়া যুদ্ধ কর।” 



কন্মযোগিলক্ষণ ১০৯ 
সস পিসি সি সিপিএ সপ এসি লো এ শিস তি পিতা সপ ঠাস স্ছিসটস পি 

কেবল ধর্যুদ্ধ নহে, জগতের সকল কর্মই এইভাবে করিতে 

হইবে । 
যুধিষ্ঠির এইভাবে অন্তুপ্রাণিত কর্শযোগী ছিলেন। তিনি 

দ্রৌপদীকে বলিয়াছিলেন ₹_- 

নাহ্ং কর্মফলান্বেষী রীজপুত্রি চরাম্যুত। 
দদামি দেয়মিত্যেব যজ্জে বষ্টব্যমিত্যুত ॥ 
অন্ত্বাত্র ফলং মা বা কর্তব্যং পুরুষেণ ঘ। 
গৃহে বা বসতা কৃষ্েে যথা শক্তি করোমি তৎ। 
ধর্দঞ্চরামি স্থত্পোণি ন ধর্মকলকারণীৎ। 

আগমাননভিক্রম্য সভাং বৃত্তমবেক্ষ চ ॥ 
ধর্ম এব মন: কৃঝে? স্বভাবাচ্চৈব মে ধৃতম। 
ধর্দবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যে। ধর্মবাদিনাম ॥ 

মহাভারত |" বন। ৩১।২--৫ 

“হে রাজপুত্রি, আমি কর্মফলাধেষী হইয়া বিচরণ করি না। 

দিতে হয়, তা দিই: যজ্ঞ করিতে হয়, তাই যজ্য করি) ফল 

হউক বা না হউক, গৃহস্থ পুরুষের যাহ! কর্তবা য্থাশক্তি, হে 

কৃষেে। আমি তাহাই করি। বেদবিহিত বিধি অতিক্রম না 

করিক্নাও সাধুগণের আচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয় আমি যে ধর্ম 

কার্ধা করি তাহা ধন্মফল পাইবার জন্য করি না। স্বভাবতঃই 

আমার মন ধন্মে অবস্থিত। যাহারা ধর্মাচরুণ করিয়া তাহার 

বিনিময়ে ফল চাহে তাহারা ধন্মকে পণ্যদ্রব্য করিয়াছে 

স্থতরাং ধশ্ববাদিগণ তাহাদিগকে নিতান্ত হীন, জবন্য মনে 
করেন ।; 



১১৬ কর্মযোগ 
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“যে বিধি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি, নির্ভীকভাবে 

সেই বিধি প্রতিষ্টা এবং ফল অবজ্ঞা করিয়া ধশ্ম কণ্ম ধর্ম বলিয়াই 
সাধনের নাম মনীষা ।” 

* প্রকৃত মনিষী “সিদ্ধযস্ছ্ধ্যোগ্রির্ক্বিকীরঃ হ্ইয়াই যাবতীয় 
ব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। 



সংসারনাট্যাভিনয় 
কর্মযোগীর কয়েকটি প্রধান লক্ষণ পাইলাম । যিনি এতাদৃশ 

লক্ষণযুক্ত, তাহার কর্ম নাট্যাভির্নয় ভিন্ন কি হইতে পারে? 

তাহার ত স্বার্থপ্রণোদিত কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না। কোন 
অভিনেতাকে যদি দেখিতে পাই, তিনি ধন কি মান অথবা যশের 

বিন্ৃমাত্র আকাজ্ষ! না রায়! মাত্র দর্শকের তৃপ্তি এবং লোক- 

শিক্ষার্থ প্রাণটি ঢালিয়া অভিনয় "করিয়া যাইতেছেন, এই দৃষ্ত রর 

কর্্মযোগীর কর্দাভিনয়তত্ব কথঞ্চিৎ প্রমাণে বুঝিতে পারিব+" 
তিনিও স্বার্থশূন্ত হইয়! বিষুপ্রীতি ও লোক সং 2 প্রাণ ঢালিয়া 
সংসারনাট্যাভিনয় করেন ! 

খধিপুঙ্গব বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে যেভাবে সংসারে বিচরণ 

করিতে উপদেশ দিয়াছেন তিনি সেই ভাবে কম্ম করিয়া যান! 

পুর্ণং দৃষ্টিমবষ্টভ্য ধ্যে়ত্যাগবিলাসিনীম। 
জীবন্মুক্ততয়! স্বম্থে! লোকে বিহুর রাঘব ॥ 

যোগবাশিষ্ঠ । উপশম । ১৮1১৭ 

দেহেন্দ্িয়াদি ও অরূপানাদি আমার প্রাণন্বব্ধপ এবং পুত্রমিত্র 

কলত্র ধনাদি আমার, এই জাতীয় মনের ভাব দূর করাকে ধ্যেয়- 
বাসনাত্যাগ বলে? হে রাঘব, ধোয়বাসনাত্যাগে যাহার আনন্দ 
সেই পূর্ণদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া জীবন্মুক্তিহেত হ্বস্থ থাকিয়া লোকে 
বিহার কর।, *  * | 



১১২ কশ্মযোগ 
আপা লা্সি পি পিপিপি তি ৮৯৯ শাস্ি ভীত সি িস্সিপরি সি তাস চিট পাতি শাস্সিতিস্টিতীসি পাস্তা স্টিল সিস্ট পাস্সিটিসি তি ঠীস্টি পাদ লাস্ট রি পাটি তালি স্িরাক্টি পাসিতাস্ছিল সিরাসিিসিতাসিলাসিরাস্মি 

অস্তঃ সংত্যক্তসচ্চাশে। বীতরাগে। বিবাসন: ৷ 

বহি: সর্ববসমাচারে। লোকে বিহর রাখব ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ । উপশম ১৮ 

“হে রাঘব, অন্তরে সকল আশা, আসক্তি ও বামন। পরিত্যাগ 

করিয়া বাহিরে সংসারের সমত্ত কারা করিতে থাক ।, 

অন্তনৈ'রাশ্থমাদায় বহিরাশোন্ুখেহিতঃ। 
বহিস্তপ্তো অন্তরাশীতো লোকে বিহর রাঘব ॥ 

এঁ, ২১ 

“অন্তরে আশাহীন থাকিয়া 'বাহিরে তুমি যেন আশাতে 

ফুল্প হইয়াই সমস্ত কশ্মচেষ্টা করিতেছে, এইরূপ ভাবে অন্তরে 

'নরুদ্েগ, অতএব শীতল, বাহিরে উদ্বেগী, স্ৃতরাং তপ্ত হইয়া, 
হে রামচন্দ্র লোকে.বিচরণ কর । 

কৃত্রিমোল্লাসহর্ষস্থ: কৃত্রিমোদ্ধেগগন্থন:। 
কৃত্রিমারন্ধসংরস্তে! লোকে বিহর রাঘব ॥ 

এ, ২৪ 

কাষান্সারে কোন কার্ষ্য সম্বন্ধে কত্রিষ উল্লাস ও হর্ষ এবং 

কোন কার্য্য সম্বন্ধে কৃত্রিম উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ করিয়া কর্ম 

ব্যাপারে কৃত্রিম আবেগ দেখাইস্রা, হে রামচন্দ্র, ইহলোকে বিহার 

কর।, 

বহি: কৃত্রিমসংরস্ভে! হৃদি সংরস্ভবর্জ্জিত: | 

কর্তী বহিরকর্তীস্তঃলোকে বিহর রাঘব ॥ 
এ, ২২ 



সংসারনাট্যাভিনয় ১১৩ 
দি লী িস্মি্সিত পপ সিসি রসি লিলা পাস এসসি সিল সদরসসটরি 

“হে রাঘব, অন্তরে আবেগবজ্জিত হইয়া অথচ বাহিরে কৃত্রিম 

আবেগ দেখাইয়া, ভিতরে অকর্তা থাকিয়। বাহিরে কর্ত। হইয়! 
সংসারে বিচরণ কর 

কম্মযোগী বাহিরে কর্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তিনি 

অকর্তা। স্থৃতরাং তাহার নিকটে সকল বৃত্তিই সমান । তিনি 
কোন ব্যক্তিকে হেয় মনে করেন নাঁ। তাই উপদেশ হইতেছে__ 

আশাপাশঃশতোন্ুক্ত সম: সর্ব্বান্থু বৃত্তিষু 
বহিঃপ্রকৃতিকার্য্যস্থে! লোকে বিহর রাঘব | 

যোগবাশিষ্ট। উপশম । ২৬। 

হে রামচন্দ্র শত আশাপাশ হইতে উন্মুক্ত হইয়া সকল 

বৃত্বিকে সমান জ্ঞান করিয়া, বাহিরে তোমার প্রকৃতি অনুসারে 
কার্ধয করিতে করিতে লোকে বিচরণ কর ।” 

যে অভিনয়ের উপদেশক ও তাহার “ুষট। স্বয়ং বিষুঃ। 

উদ্দেশ্য তাহার লীলাপুই্ অথব| লোকসংগ্রহ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ 

প্রতিষ্টা; তষ্ন্ত অভিনেতার প্রাণে থাকে আন্তরিকতার 

পরাকাষ্ট| ৷ 

এইরূপ আন্তরিকতাসত্বেও অহংকারম্য়ী, বাসনাত্যাগী, 

আকাশশে|ভন জীবন্ত অভিনেতার কশ্মসাধনা্ঘচিস্তাকুল হইতে 

হয় না। একবাব বুদ্ধির আবি্জব আবার বুদ্ধির তিরোভাব 

হয় বলিয়াই লোক চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়। 

নাস্তমেতি ন'চোদেতি যশ্চিদাকাশবস্যহান্। 
সর্ব্বং সংপশ্যতি স্বস্থঃ স্বন্থো ভূমিতলং যথা ॥ 

এ, ৬৩. 



১১৪ কন্মযোগ 
লিস্ট ঠিস্িস ল সস সসি সি স লি 

“যিনি আকাশের ন্যায় মহান্, তাহার উদয় বা অন্ত নাই, 

তিনি সর্বদা জ্যোতির্বয়, যেরূপ সুস্থ অবিকলাঙ্গ ব্যক্তি-ভূমিতল 
পুঙ্থানুপুঙ্থব্ূপে দেখিতে পান, তন্্রপ তিনি স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 

হইয়া সকলই সুক্ষান্ুতুস্ম্র্ূপে অবলোকন করেন 1, 

যুক্তা যুক্তদৃশ'গ্রস্তমাশোপহত্বচেষ্টিতম। 
জানাতি লোকদৃষ্টাস্তং করকোটরবিহ্ববও ॥ 

যোগবাশিষ্ঠ | উপশম। ১০ 

“উচিত কি অন্গচিত কি, এই চিস্তাগ্রস্ত, আশা কর্তৃক 
স্পক্রত লোকব্যবহার তিনি করকোটরম্থ বিল্বফলের হ্যায় 

পরিফার দর্শন করিয়। থাকেন 1” স্থৃতরাং এরূপ ব্যক্তির 

চান কাধ্য সম্বন্ধে দেশ, কাল ও পারিপার্থিক অবস্থা পর্যযা- 

লাচনা, সর্ঘতোভাবে দমীক্ষা, সুবিচার, কুমন্ত্রণা, সাধনোপায়ো- 

ভাবন এবং স্থনিয়মে ও স্থবিক্রমে কাধ্যসিদ্ধি করিতে মানসিক 

আয়াস পাইতে হয় না। সহজ নিরহঙ্কার ব্যক্তির এক্ধপ আয়াসের 

প্রয়োজন হয় না, ইতিপূর্ববেও বল! হইয়াছে । 



উপসংহার 

কম্মযোগীর লক্ষ্য কি, কম্মকেন্দ্র কোথায়, লক্ষণ কি, কম্মাভিনয় 

কিরূপ, কিয্পরিমাঁণে আলোচিত হইল। কিন্তু এই আদর্শা- 
থিষ্ঠিত কর্মযোগী অতি বিরল। অধিকাংশ লোকই রাজস অথবা 

তামস কর্তী। রাজন কর্মের লক্ষণ :-- 

য্তুকােুগ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পৃ্ঃ। 
ক্রিয়তে বনুলায়াসং তদ্রীজসমুদাহৃতম ॥ 

ভগবদগীতা । ১৮ 

“ফলাকাক্কাদ্বারা প্রণোদিত হইয়। অহংকার বন্লায়াসকর থে? 

কম্ম করা হয় তাঁহা রাজন কম্ম ।” 

অহংকার থাঁকিলেই মানুষ সহজ হইতে পাবে না, তাহার 

কম্মঘোগ সহজ হয় না। “মানের টাটি'র জন্য অনেক “হিসাব, 

করিতে হয়, হিসাবে “পাটওয়ারি বুদ্ধির উৎপত্তি, পাটওয়ারি 

বুদ্ধি সাধারণ কর্কেও বহুল আয়ামকর করিয়া তোলে । পর 

দ্রব্যে অভিলাষ, স্বপ্রব্ত্যাগে কাতরজ্্জ পরপীড়া প্রভৃতি 

অহংকার হইতেই. জন্মে। অহুংকারজনিত আসক্তি ও দস্তই 

ইহাদিগের উদ্ভবহেতু । 
রাগী কর্মৃফলা প্রেগ্লু'ন্ষোহিংসাত্মকো হশুচি: 
হর্যশোকান্থিত: কর্তা রাজস: পরিকীন্ডিতঃ ॥ 

খ, ৪৭ 



১১৬ কম্মযোগ 

"যিনি আসক্ত, কশ্মফলকামী, পরশ্বাভিলাধী, দীনকু্, পর- 

পীড়ক, বাস্বাস্তঃশৌচবজ্জিত, ইঠ্টপ্রাপ্তিতে হর্ান্বিত, অনিষপ্রাপ্তি 
এবং ইষ্টবিয়োগে শোকান্বিত, তিনি রাজন কর্তা ॥ 

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুবম। 
মোহাদারভ্যতে কর্ম ব তত্তামসমুচ্যতে ॥ 

্ ভগবদগীতা ২৫ 

“পশ্চান্তাবী ফল, শভিক্ষয়, অর্থক্ষয়, বিত্তক্ষয়, প্রাণিপীড়া এবং 

স্বসামর্থ্য বিবেচন! না করিয়! যে কম্ম মোহপ্রযুক্ত আরম্ভ করা হয় 
_তাহা! তামষস কশ্ম ॥; ০ 

অযুক্ত: প্রীকৃত: লব্ধ: শঠো নৈস্কৃতিকোহলস:। 
বিষাদি দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা ভামস উচততে ॥ 

এ, ২৮ 

“যিনি অনবহিতি, বিবেকশরন্ত, অনম্র, শঠ, পরবৃত্তিচ্ছেদনপর, 
অলস, বিষাঁদী ও দীর্ঘস্ত্রী, তিনি তামস কর্তা |” 

রাজস ও তামস কর্ম ও কর্তার লক্ষণ পাইলাম । 

পাশ্চাত্য দেশসমূহে অধিকাংশ লোক রাজস কর্তী | তীহার- 

দ্রিগের পরাক্রম ও পাখিব উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দাস্তিকতারও 

বিশেষরূপে বৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাহারা রাজসভাবসম্ভৃত বিষময় 

ফলও ভোগ করিতেছেন। তাহাদিগের বিস্ময়জনক অতিকায় 
সদনুষ্ঠানগুলি হইতেও অনেক সময়ে রাজস গন্ধ বিনিগগত হয় । 

লক্ষ লক্ষ মুদ্রীদান “ফলমুদ্দিশ্ট”--রাজা হইতে সম্মানলাভ, 

অন্ততঃ জনসাধারণ হইতে যশোপ্রাঞ্থির আশায় প্রদত্ত হয়। 

সাত্বিক ভাব লুপ্ত হইয়াছে বলিতে পারি না; তবে বৈষয়িক স্ুখ- 



উপসংহার ১১৭ 
৯৯ কো পি পিসি পাস সস এ পেস পস্পি সপাসাসপাসাস্পিসিপসিসিসিসিত ছি পা পাকি 

ভোগে রজোগুণ অতিরিক্ত পরিমাণে বঞ্ধিত হইয়াছে । কর্ম- 
চক্রের ঘূর্ণনে সাত্বিকতার শাস্তি, নীরবতা! অতিশয় হাস পাইয়াছে। 
তাই তাহাদিগেরই কোন কোন মহাপুরুষ তাহাদিগকে সাত্বিক 
ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্ট করিয়াছেন ও করিতেছেন; 

এবং সাত্বিক ভাব ক্রমশ:ই বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবষীয়, চীন 
ও অপর দেশীয় প্রাচীন খধি্গণের সাত্বিক চিস্তা ও গাথার 
আদর পূর্ববাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। ইহাঁরই ফলে রবীন্দ্র- 
নাথের “নোবেল” পুরস্কার প্রাপ্তি। তামস ভাব তাহাদ্দিগের 
মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম ! “তামপ কর্তার অনবহিত অলস, বিষাদী 
ও দীর্ঘন্ত্রীর ভাব তাহাদিগের মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয় 
যায়। রাজস ভাবই প্রবল। পরস্পর যে বিকট সংঘ উপস্থিত 
হইয়াছে তাহার মূল রাজসিকতা। মধ্যে মধ্যে যে সাত্বিক 
তান কর্ণগোচর হইতেছে তাহ। নেতৃগণের প্রাণ আকর্ষণ করিলে 
তাহারা কম্মযোগের পন্থাতে অগ্রসর হইতে পারিৰেন। 

সেদিকে উন্নতি না হইলে তামস পদবীতে অবরোহণ 

করিবেন। কর্তার লীলাচক্রারূঢ হইয়া কাহারও একস্থানে 

স্থির হইয়। থাকিবার সাধ্য নাই। হয় উন্নতি, নয় অবনতি । 

সম্ভবতঃ যে ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে, ইহা হইতে অবশেষে 

কল্যাণই সমুছ্ভুত হইবে। দীর্ঘ দৃষ্টিতে দেখিলে যে কল্যাণ 
হইবে, সে বিষয়ে ত তিলার্ধও সন্দেহ নাই। অতি দীর্ঘদৃষ্টির 

প্রয়োজন নাই। ,আশ। করি অল্পদিনের মধ্যেই ইহার! স্বকীয় 
মূর্বত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাত্বিক অধিষ্ঠানে, অধিষ্ঠিত হইবার ক্রম 

অবলম্বন করিত্রে সক্ষম হইবেন । 



১১৮ কর্মযোগ 
সিপাস্সগাসিগীসি পেস্তা তি পাসলপািাসি ভাসি পি ৯ পাটি রি পরস্িলীতি এসসি রসি পি বাসিতা্িপিসিীসসি পাস্তা 2৯৮ তা ছি তািপাস্িরিসিটাসিা সিস্ট লি তা িতাস্মিলি 

কিঞ্চিৎ অন্থধাবন করিলেই মনে হয় আযাদিগের অনেকেই 

তামসকর্তা। তামসকর্তী না নিজের, না অপরের মঙ্গল- 

সাধন করেন। আপনার সম্বন্ধে অনবহিত, বিবেকশুন্ত, অলস, 

বিষাদী ও দীর্ঘন্ত্রী এবং অপরলোক সম্বন্ধে অন, শঠ, 
পরবৃত্তিছেদনপর । আমাদিগের ভূতপূর্বব দেশাধিপতিগণ এইবূপ 
স্বভাবাপন্ন না হইলে এদেশ ভাবে পতিত হইত না এবং আমর! 

এইরূপ না৷ হইলে এভাবে পতিত থাকিতাম'না । আমর] অনেকে 
স্বকীয় মঙ্গল বুঝি না এবং তজ্জন্য উদ্যোগীও নই, অথচ শঠতা 

করিয়া পরবৃত্তিলোপ ও পরস্বত্বাধিরলার*করিতে আগ্রহান্থিত ; ইহা 

কিসত্য নহে? প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই যে গ্রামবাসিগণের মনৌ- 

মালিন্য,বিবাদ, বিসম্বাদ, দলাদলি' দেখিতে পাই, তাহা কি তামস 

ভাবজনিত নহে ? ভাবী শুভাশুভ কি ব্বসামর্থ্য সম্বন্ধে কিছুমান্তর 

জ্ঞান নাই; কাহাকেও পরাভূত করিবার জন্য শক্তি বিশ্ব, 
অর্থক্ষয় করিয়া কি অনেক লোক সম্পর্ণ নিঃস্ব ও মৃতকল্প হইতেছে 

না? যাহাদিগকে অশিক্ষিত বলি, তাহাদিগের কথা দূরে থাক, 

শিক্ষিত” দলেব মধ্যেও নিজের নাসিকা কর্তন করিয়৷ পরের যাত্রা 

ভন্গের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। বিপুল পরিশ্রমে সঞ্চিত অর্থ 
হিংসাবহিতে অ*্হুতি দিয়! নিজের সামান্যভাবে জীবনযাঁপনেরও 

সংস্থান না রাখার অনেক উদ্ধজহরণ দেওয়।-যাইীতে পারে । যাহা 

কিছু উপাজ্জিত হইয়াছিল, তাহা প্রায় সমস্ত কোর্ট-ফিতে, উকিল, 
ব্যারিষ্টার, আমলা, সাক্ষী, চাপরাসী, কন্ষ্টেবল; প্রভৃতির পূজায়ই 

ব্যয়িত হইল, স্থতরাং আপনার ও পরিবারবর্গের জীবিকা- 
নির্ববাহের উপায় নিরাকৃত হইল; এইরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় 



উপসংহার ১১৯ 
সস বস সঅটা 

কতই দেখিতেছি। ইহাকে তামস স্থার্থত্যাগ বল! যাইতে 
পারে। 

কিন্ত এদেশ তামসিকতাগ্রন্ত হইলেও সাত্বিকতা৷ সম্পূর্ণ ভুলিয়া 

যায় নাই। খধিগণ, ভক্তগণ এ দেশের অস্থি মজ্জায় সাত্বিক 

ভাব এমন দৃঢ়রূপে প্রবেশ.করাইতে চেষ্ট! করিয়াছেন যে অগ্ভাপি 
$সামান্ত কোন রুষক তীর্থভরমণ করিয়া আসিলে, তাহাকে সেই 

ভ্রমণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে কিছুতেই সে তাহা প্রকাশ করিতে 
ইচ্ছক হইবে নাঃ পাছে তাহাতে তাহার মনে অহঙ্কার স্থান পায়। 

“তোমার ক'টি পুত্র কন্যা! ?* ত্িজ্ঞাসা করিলে বলিবে “আজ্ঞা! 

আমার কি? ভগবান আমার গৃহে এই কট রেখেছেন । এখনও 

অনেক লোক আছেন যাহার! সংবাদপত্রে নাম প্রকাশ না পায় 

তজ্জন্য সতর্ক, অতি সঙ্গোপনে দান করেন এবং আপনার কর্তব্য 

সম্পাদন করিয়া থাকেন। খধিচরণরেণুপূড় এ দেশ কিছুতেই 
বিনাশ পাইবে না বলিয়াই বোধ হয় ভগবানের কৃপায় এখনও 

সাত্বিক ভাব প্রচ্ছন্নরূপে স্থানে স্থানে বর্তমান রহিয়াছে, কিন্ত অতি 

অল্পস্থলেই কর্খে ক্ষতি পাইতেছে। রা্মম ভাবও আমাদিগের মধ্যে 
অপেক্ষাকৃত কম। তামস ভাব ছাড়িয়া রাজসে উন্নীত হওয়ার দিন 

যেন আসিতেছে মনে হয়। অনবধান, নিদ্রা, জঙ্কতা, ক্রমেই দূর 
হইতেছে । উঠো, জাগো,- এই আহ্বান পহছিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন 

সম্প্রদায় পরস্পরের সাহায্য করিতে হস্ত প্রসারণ করিতেছে। 

দেশময় একটা! সাড়া পড়িয়াছে। কর্তা আমাদিগের সহায়। 

আমরা দুর্দশার চরমাবস্থায় পতিত বলিয়। নিশ্চয়ই তাহার সিংহাসন 

উলিয়াছে। যাহার কা আছে তিনি নিরবচ্ছিন্ন "মা ভৈঃ 



১২০ কশ্মযোগ 
সিস্ট পলিপ উপাধি পিস ০ নাশ সস লো পাত্র 

মা ভৈঃ” ধ্বনি শুনিতেছেন। যাহার চোখ আছে তিনি উধার 

আলোক দেখিতেছেন। ষে ভাস্বর মহিমায় সমস্ত ভারতবর্ষ পুনরায় 
উদ্ভাসিত হইবে, ইহা তাহারই অগ্রদূত। এই পূর্বাভাস 
মনে করিতেই বুদ্ধেরও প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে, হাদক় উৎফুল্ল 

হইতেছে, ধমনীতে ধমনীতে বেগে শোখিত প্রধাবিত হইতেছে। 

কিন্তু যুগপৎ প্রাণে ভয়ের উদয় হইতেছে, পাছে রজোগুণ ভারতের ' 
বিশিষ্টতা নষ্ট করিয়া! ফেলে। কর্তার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, কে 

জাতির হিংসা! ছেষে দগ্ধবুদ্ধি হইয়া আমরা যেন অন্তঃসারশৃন্য বাহিক 
উন্নতির মোহে মুগ্ধ না হই। আমর! যেন সেই খধিনিদ্িষ্ট সাত্বিক 
লক্ষ্য স্থির রাখিয়! শুভেচ্ছা দ্বার! সমগ্র পৃথিবীটাকে আবৃত করিয়া 
জগন্ময় সচ্চিদানন্ধ প্রতিষ্ঠীভিমুখ স্বকীয় উন্নতি সাধনে কৃতকার্ধ্য 
হইতে পারি। ব্যক্তিগত, জাতিগত, রাষ্ট্রগত যাবতীয় উদ্যম 

অনুষ্ঠান ও প্রচেষ্টায় আমাদিগের যেন সর্বদা মনে থাকে-_ 
্রন্গার্পণং ব্রন্মহবিব্রন্দাগ্ৌ ব্রজ্গণা ছুতম। 
ত্রন্মেব তেন গন্তব্য ব্রক্মকর্ন্ম সমাধিন। ॥ 

-_ভগবদগীত। ৪'২৪ 

স্বামী বিবেকানন্দের মনোবানা! পূর্ণ হউক। ভারতে কর্ম 
যোগ আবার জয়ুযুক্ত হউক্। 

জল্পুর্ণ 
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